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1 JOHDANTO 

Tämä diplomityö on tehty Kotkan Energia Oy:n tilauksesta liittyen yrityksen hallinnoiman 

kaukolämpöverkon käytön optimointiin. Työssä tarkastellaan Kotkan Energia 

kaukolämpöverkkoa, sen käyttöä ja näiden kehitysmahdollisuuksia. Työn tarkoituksena on 

selvittää ja vertailla kaukolämpöverkon käytön tapojen ja vaihtoehtojen kannattavuuksia 

erityisesti Kotkan Energian kaukolämpöverkon suhteen. Optimoinnin kautta pyritään 

löytämään ratkaisuja, joiden avulla kaukolämmön tuotanto ja jakelu olisi 

kaukolämpöverkon kannalta mahdollisimman taloudellista. Johdannossa selvitetään vielä 

tarkemmin työn taustaa sekä esitellään aihetta, tavoitteita ja rajauksia sekä työn rakennetta 

ja toteutusta. 

1.1 Tausta  

Kotkan Energia Oy:ssä on havaittu, että yhtiön hallinnoima monimutkainen ja laaja 

kaukolämpöverkko on optimoinnin tarpeessa. Optimointi on tarpeen erityisesti 

kaukolämpöverkon käytön kannalta, mikä tarkoittaa pääasiassa verkossa käytettyjä 

lämpötiloja ja paineita. Kaukolämpöverkkoon halutaan syöttää lämpöä mahdollisimman 

edullisesti ja vähin rasituksin, mutta samalla kuitenkin niin, että jokaisen asiakkaan 

lämmön tarve katetaan ongelmitta. 

Kaukolämmön tuotannon ja kaukolämpöverkoston optimaalisen toiminnan välillä on 

huomattavia eroja varsinkin tavallisesta poikkeavissa kuormatilanteissa. Kovilla pakkasilla 

tai nopean kulutuksen vaihtelun aikana kaukolämpöverkkoon voidaan joutua ajamaan 

hyvin kuumaa kaukolämpövettä, korkeassa paineessa ja vieläpä suuremmalla nopeudella, 

kuin mihin kaukolämpöverkko soveltuu. Nämä tekijät rasittavat kaukolämpöverkkoa 

merkittävästi ja siksi tällaisia tilanteita olisi syytä välttää. Kuitenkin erittäin tärkeää on 

myös turvata asiakkaiden lämmönsaanti ja tehdä se mahdollisimman kustannustehokkaasti.  

Kaukolämmöntuotannon kustannuksia nostavat merkittävästi kulutushuippujen aikana 

syntyvät lyhytaikaiset lisälämmöntarpeet, joiden takia joudutaan käynnistämään kallista 

varatehoa. Mahdollisimman tarkalla ja hyvin suunnitellulla verkon säädöllä voidaan 

kuitenkin parantaa lämmönjakelun tehokkuutta, vähentää lämpöhäviöitä ja ylläpitää 

optimaalisinta käyttötilaa nopeidenkin kulutuksenmuutosten hallitsemiseksi. 



12 

 

1.2 Aihe ja tavoitteet 

Tämän diplomityön aiheena on kaukolämpöverkon käytön optimointi. Työn avulla 

pyritään löytämään menetelmiä ja ratkaisuja kaukolämpöverkon käyttämiseksi 

mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Taloudellisen käytön tavoittelussa 

huomioidaan lämmön tuottamisen taloudellisuuden lisäksi kaukolämpöverkoston 

hyödynnettävyyden rajat ja pyritään löytämään paras mahdollinen käyttötapa erilaisissa 

käyttötilanteissa. Ylimääräisen lämmön varastointi kaukolämpöverkkoon on monessa 

tilanteessa kannattavaa tuotannon kannalta, koska varatehon käynnistämistä voidaan siten 

välttää. Verkkoon varastoinnin kapasiteetti on kuitenkin hyvin rajallinen ja se myös lisää 

lämpöhäviöitä. Lisäksi se myös lisää rasituksia verkossa, mikä saattaa johtaa jopa 

vaurioihin. Tällöin ylimääräisen lämmön varastoinnin kannalta voi tulla kyseeseen myös 

erillisen lämpövaraston eli kaukolämpöakun hankkiminen. 

Tässä työssä on tarkoitus selvittää kaukolämpöverkon hyödynnettävyyden rajoja suhteessa 

sen kestokykyyn. Työn avulla halutaan löytää vastauksia kysymyksiin, joita Kotkan 

Energia Oy:n lämmöntuotannon ja kaukolämmön jakelun välillä liikkuu. Miten lämmön 

väliaikaisesta kaukolämpöverkkoon varastoimisesta hyödytään? Aiheutuuko lämmön 

väliaikaisesta varastoinnista kaukolämpöverkkoon poikkeuksellista mekaanista rasitusta 

lämpötilan vaihtelun takia? Ovatko kustannukset lämpöhäviöistä ja rasituksista liian 

painavia syitä olla käyttämättä lämmön verkkoon varastointia hyödyksi? Millä tavalla 

lämpöhäviöitä olisi mahdollista vähentää? Käytetäänkö kaukolämpöverkossa liian korkeita 

lämpötiloja? Olisiko kaukolämpöakku kannattava sijoitus? 

1.3 Rajaukset 

Työ käsittelee kaukolämpöverkon käytön optimoimista ja tälle on tarkoitus löytää teorian 

pohjalta toimivia ratkaisuja, mutta varsinainen käytännön optimointi jätetään työn 

ulkopuolelle. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi kaukolämpöverkon optimaalisen käyttämisen 

ohjeistuksen suunnittelua laitosoperaattoreille ja optimointijärjestelmän ohjelmointia. Työn 

ulkopuolelle rajataan myös Kotkan Energian tuotannon kokonaiskustannusten tarkastelu 

osana kaukolämpöverkon käyttöä. Kaukolämpöverkon käytön tarkastelussa ei siis oteta 

huomioon kaikkia mahdollisia kustannuskomponentteja, vaan keskitytään vain 

kriittisimpiin tekijöihin, kuten polttoaineen hintaan. Kaukolämpöverkkoa tarkastellaan 
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työssä verkon käyttöä käsitellessä pääasiassa sellaisena kuin se tarkastelun aikana on. 

Verkoston käyttöä edistäviä hankkeita käsitellään erikseen, mutta verkon käyttöön ja sen 

muutoksiin näiden mahdollisten kehityshankkeiden suhteen ei vastaavalla tavalla kiinnitetä 

huomiota. 

1.4 Rakenne ja toteutus  

Työ alkaa kaukolämmön teoriaa käsittelevästä osuudesta, jossa esitellään työn kannalta 

tärkeitä asioita kirjallisuudesta. Tämän jälkeen kuvaillaan Kotkan Energiaa yrityksenä ja 

käydään läpi tämän työn kannalta tärkeät laitokset ja komponentit. Erityistä huomiota 

kiinnitetään kaukolämpöverkkoon, pumppaukseen ja lämmön tuotantoon. Näistä on 

tarkoitus muodostaa selkeä kuva, joka auttaa hahmottamaan kaukolämpöverkon käyttöä ja 

edelleen pohtimaan ratkaisuja käytön optimoimiseksi. Kotkan Energian laitteistojen 

tekniikkaan tutustumista varten on tutkittava yhtiön sisäistä materiaalia, haastateltava 

työntekijöitä sekä tehtävä tutustumiskäyntejä voimalaitoksille, lämpökeskuksille ja 

pumppaamoille. Kustannusten määrittämiseksi ja mahdollisten säästökohteiden 

selvittämiseksi on tarkasteltava aiheen teorian lisäksi Kotkan Energian tilastoja. 

Kaukolämpöverkon käytön tarkastelemiseksi selvitetään tilastojen perusteella millä tavoin 

verkkoon on ajettu lämpöä eri olosuhteissa. Kaukolämpöverkon käyttöön tutustutaan 

lähemmin myös seuraamalla käyttöä valvomossa. Varsinaisen optimoinnin tarkoituksena 

on selvittää keinot ja tavat parantaa verkon käyttöä eli lämmön toimittamista. Tässä otetaan 

huomioon vaikutukset laitosten käyttöön ja verkon ominaisuuksiin. 

Työn varsinainen osa johdannon jälkeen jakaantuu käytännössä kolmeen osaan, jotka ovat 

aiheen teorian, yrityksen toiminnan ja optimoinnin tarkastelu. Ensimmäiseksi luvussa 2 

käsitellään työn aiheeseen liittyvää teoriaa. Seuraavaksi tarkastellaan Kotkan Energiaa ja 

erityisesti sen kaukolämpötoimintaa luvussa 3. Kolmas ja tärkein osa työtä on varsinaisen 

aiheen eli optimoinnin selvittäminen, mikä jakaantuu neljään lukuun. Luku 4 keskittyy 

kaukolämpöverkon käyttöön liittyviin parannusmahdollisuuksiin. Luvussa 5 käydään läpi 

fyysisiä hankkeita, joilla kaukolämpöverkon käyttöä voisi parantaa ja luvussa 6 esitellään 

optimoinnin suhteen tehtyjä koeajoja. Luku 7 kasaa saavutetut tulokset yhteen niiden 

tarkastelua varten ennen yhteenvetoa.  
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2 KAUKOLÄMMITYS 

Tässä luvussa esitellään yleisellä tasolla kaukolämmitystä Suomessa sekä kaukolämmön 

tuotannon ja jakelun teoriaa ja tekniikkaa. Ensin tehdään lyhyt katsaus kaukolämmitykseen 

Suomessa, minkä yhteydessä esitellään kaukolämmityksen teoriapohjaa. Tämän jälkeen 

käsitellään kaukolämmön tuotantoa ja tuotantolaitoksia, jotka jakautuvat lämpökeskuksiin 

ja yhteistuotantolaitoksiin. Seuraavaksi selvitetään kaukolämmön jakelua tarkemmin, 

koska se on suuremmassa roolissa tässä työssä. Kaukolämmön jakelun teorian suhteen 

tarkastellaan kaukolämpöverkkoa, pumppausta, säätämistä, veden käsittelyä ja häviöitä. 

Tämän jälkeen tarkastelu kohdistuu työn kannalta myös tärkeään asiaan eli lämmön 

varastointiin. Luku 2.4 syventyy kaukolämpöenergian varastointiin kaukolämpöverkkoon 

ja –akkuun. Viimeiseksi käsitellään kaukolämpöverkon käyttöä ja teoriaa sekä tekniikkaa 

verkon käytön taustalla. Tässä kohdin selvitetään myös verkon käytön optimoinnin suhteen 

tehtyjä ratkaisuja ja muiden toimijoiden käytäntöjä. 

2.1 Kaukolämmitys Suomessa 

Suomessa kaukolämpötoiminta on käynnistynyt 1950-luvulla, mutta nopeammin se alkoi 

levitä vasta vuoden 1973 energiakriisin siivittämänä. Tällöin myös turpeen hyödyntäminen 

yleistyi. Tätä aikaisemminkin lähinnä vain valtion ohjauksella kaukolämmityksessä 

lisättiin kotimaisten polttoaineiden käyttöä. Fossiilisten polttoaineiden suosio jatkuikin 

pitkään, mutta alusta asti kaukolämmön tuotannossa on keskitytty hyödyntämään sähkön 

tuotannossa hukkaan menevää lauhdelämpöä. 80-luvulla kaukolämpöverkkoja laajennettiin 

runsaasti, mikä mahdollisti yhteistuotannon lämmön hyödyntämisen myös yhdyskunnan 

käyttöön. 90-luvulla kaukolämpö vakiintui lämmitysmuotona jo pienemmissäkin 

taajamissa. (Energiateollisuus ry 2006, 34-35.) Viime vuosina kaukolämmityksen kehitys 

on edelleen jatkunut, mutta paikoin saavuttanut jo huippunsa, mikä näkyy asiakasmäärien 

ja liittymistehojen kasvun hidastumisena. Nykyään kaukolämmityksen piiriin kuuluu 

puolet suomalaisista kotitalouksista ja tuotannossa tähdätään jatkuvasti korkeampaan 

uusiutuvien ja kotimaisten polttoaineiden osuuteen. (Energiateollisuus 2014.) Seuraavassa 

kuvassa 1 nähdään kaukolämmön ja muiden lämmönlähteiden markkinaosuudet asuin- ja 

palvelurakennusten lämmityksessä vuonna 2012. 
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Kuva 1. Asuin- ja palvelurakennusten lämmityksen markkinaosuudet 2012. (Energiateollisuus 2014) 

 

Kaukolämmitys koostuu keskitetystä lämmön tuotannosta ja sen julkisesta jakelusta. 

Keskitetyllä lämmön tuotannolla tuotetaan lämpö rakennusten ja käyttöveden 

lämmittämiseen ja jakelu perustuu useimmiten siirtoaineena käytetyn veden avulla lämmön 

toimittamiseen asiakaskiinteistöihin. Keskitetty lämmöntuotanto voi tarkoittaa yhtä tai 

useampaa lämpöä tuottavaa laitosta. Kaukolämmityksen asiakkaina voivat olla kaikki 

rakennukset pientaloista teollisuustiloihin. Nykyään kaukolämmitys toteutetaan tavallisesti 

liiketoiminnaksi organisoituna. Kaukolämmityksen hyötyjä ovat käyttövarmuus ja 

helppokäyttöisyys sekä ympäristöystävällisyys ja tehokkuus. Kaukolämmitys mahdollistaa 

myös edullisten ja vähäpäästöisten polttoaineiden laajamittaisemman hyödyntämisen. 

Lisäksi savukaasujen puhdistaminen ja hukkalämmön hyödyntäminen mahdollistuvat 

suuremmassa kokoluokassa. Suuren kokoluokan toiminta tuo kuitenkin säästöjen lisäksi 

ongelmia esimerkiksi suurien investointien riskeistä ja takaisinmaksuajoista. Lisäksi 

kaukolämmön tuottajan ongelmat lämmön toimittamisessa heijastuvat suoraan kaikkiin 

asiakkaisiin. (Energiateollisuus ry 2006, 25.) 
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2.2 Kaukolämmön tuotanto 

Tässä luvussa esitellään kaukolämmön tuotannon tyypillisiä vaihtoehtoja. Kaukolämpöä 

voidaan tuottaa pelkästään lämpöä tuottavilla laitoksilla, mikä on tyypillistä varsinkin 

pienissä verkoissa ja varatehokäytössä. Sähkön ja lämmön yhteistuotantoa käytetään 

suuremman kokoluokan verkoissa peruskuorman tuotantoon. Yhteistuotantoa ja 

yhteistuotantolaitoksia esitellään lämpökeskuksiin ja pelkkään lämmön tuotantoon 

syventyvän luvun jälkeen. Kaukolämpöä on myös mahdollista tuottaa esimerkiksi 

erilaisista hukkalämmön lähteistä, joita esiintyy runsaasti teollisuudessa. Vaihtoehtoisten 

tuotantomuotojen ja sekundäärilämmön hyödyntämistä ei kuitenkaan esitellä, koska ne 

ovat tämän työn suhteen merkityksettömiä ja yleisestikin hyvin marginaalisia. 

2.2.1 Lämpökeskukset 

Pelkästään lämpöä tuottavia laitoksia kutsutaan lämpökeskuksiksi tai -laitoksiksi. 

Lämpökeskus voi hyödyntää yhtä tai useampaa polttoainetta. Polttoaine on tehon ohella 

eniten laitoksen ominaisuuksiin, kuten kokoon vaikuttava seikka. Kiinteät polttoaineet 

vaativat kookkaammat ja kalliimmat käsittely- ja polttojärjestelmät. Esimerkiksi pelkkää 

maakaasua polttavat laitokset eivät tarvitse käytännössä minkäänlaisia käsittelyjärjestelmiä 

polttoaineelle tai tuhkalle. Polttolaitteiden sekä polttoaineen ja tuhkan käsittelylaitteiden ja 

varastojen lisäksi lämpökeskus tarvitsee lämpökattilan sekä pumput, putket ja muut 

apulaitteet kattilaveden ja kaukolämpöveden siirtoon. Lisäksi laitos tarvitsee sähkö- ja 

automaatiolaitteet sekä useimmiten savukaasujen puhdistuslaitteet. (Energiateollisuus ry 

2006, 47.) 

Korkeintaan 15 megawatin tehoiset öljy- ja maakaasukattilat ovat nykyisin tyypillisesti 

tulitorvi-tuliputkikattiloita. Palamisesta syntyneet savukaasut virtaavat tulitorven kautta 

ohuempiin tuliputkiin, joiden ulkopintoja ympäröi lämmitettävä vesi. Suuren vesimäärän 

takia voidaan puhua myös suurvesitilakattiloista, koska taas vesiputkikattiloissa 

palamistilavuus on huomattavan paljon vesitilavuutta suurempi. Vesiputkikattiloissa 

vesitäytteiset putket ympäröivät palotilaa. Vesiputkikattilat voidaan rakentaa 

painekestävämmäksi, koska kapeampien putkien seinämäpaksuuden ei tarvitse olla 

kohtuuttoman suuri. Myös kiinteiden polttoaineiden polttoon tarkoitetut arina- ja 

leijupetikattilat ovat vesiputkikattiloita. Arinakattiloissa polttoaine liikkuu tasoa pitkin 



17 

 

polttoaineen syötöstä palamisprosessin aikana tuhkan poistoon. Palamisilmaa syötetään 

ensisijaisesti tulipesään arinan alta ja palamisen viimeistelemiseksi myös arinan 

yläpuolelta. Leijupetikattiloissa palaminen tapahtuu petimateriaalin seassa, jonka 

lämpökapasiteetti mahdollistaa huonompi- ja vaihtelevalaatuisten polttoaineiden 

ongelmattoman polton. Tulipesään pedin läpi syötetyn palamisilman nopeus vaikuttaa 

pedin käyttäytymiseen. Tämän perusteella pedit jaetaan kiinteisiin, kupliviin, 

turbulenttisiin ja kiertoleijupeteihin. (Energiateollisuus ry 2006, 282-289.) 

2.2.2 Yhteistuotantolaitokset 

Voimalaitostekniikassa sähkön ja lämmön yhteistuotannolla tarkoitetaan tuotantoa, jossa 

sähkö syntyy prosessin sivutuotteena, kun laitoksella tuotetaan lämmitysenergiaa kuten 

kaukolämpöä tai teollisuuden prosessihöyryä kuluttajien tarpeen mukaan. Kaukolämpöä 

päätuotteena tuottava yhteistuotantolaitos mitoitetaan mahdollisimman suuren 

huipunkäyttöajan mukaisesti kaukolämmön tuotannon suhteen. (Huhtinen et al. 2004, 10.) 

Toimintaa voi ohjata myös sähkön tuotanto esimerkiksi, kun sähkön tarve on suuri. Tällöin 

kuitenkin ylimääräinen tuotettu lämpö on siirrettävä esimerkiksi vesistöön. Yhteistuotanto 

mahdollistaa korkeamman kokonaishyötysuhteen, kun verrataan sähkön ja lämmön 

erillistuotantojen polttoaineen kulutukseen. Yhteistuotannosta käytetään nimitystä CHP, 

joka on lyhenne termistä Combined Heat and Power.  

Kaikista voimalaitoksista, joissa sähkön tuotannossa hyödynnetään tai syntyy lämpöä, 

voidaan tuottaa sähkön ohella myös lämpöä käytettäväksi esimerkiksi 

kaukolämmitysjärjestelmässä. Tällaisia voimalaitostyyppejä ovat höyryvoimalaitos, 

kaasuturbiinilaitos, kombivoimalaitos ja moottorivoimalaitos. Höyryvoimalaitos voi olla 

lauhdutus- tai vastapainevoimalaitos. Vastapainevoimalaitoksen turbiinin loppupäästä 

höyry ohjataan kaukolämmönvaihtimeen, jossa se lauhtuu lämmittäessään kaukolämpö-

vettä. Lauhdutusvoimalaitoksessa höyry lauhdutetaan lauhduttimella, josta lämpö ohjataan 

yleensä vesistöön, mutta lauhdutusvoimalaitoksellakin voidaan tuottaa kaukolämpöä, jos 

hyödynnetään sopivan lämpöistä höyryä turbiinin väliotosta. Tällöin kyse on 

väliottolauhdutuslaitoksesta, jolla on vastapainevoimaa alempi kokonaishyötysuhde. 

(Huhtinen 2004, 11.) Höyryn tuotannossa hyödynnetään usein vastaavanlaisia 

vesiputkikattiloita kuin lämmöntuotannon suhteen esiteltiin edellisessä luvussa.  
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Kaasuturbiinivoimalaitoksella tuotetaan ensisijaisesti sähköä, mutta kaasuturbiinin 

ulostulon kuumista savukaasuista voidaan tuottaa lämpöä. Kombivoimalaitos on höyry- ja 

kaasuturbiiniprosessin yhdistelmä, jossa kaasuturbiinin savukaasuilla tuotetaan höyryä ja 

siten käytetään lisäksi höyryturbiineja. Tästäkin voi edelleen jäädä ylimääräistä lämpöä, 

joka riittää kaukolämmön tuotantoon. Moottorivoimalaitos voi käyttää esimerkiksi kaasua 

tai dieseliä polttoaineena. Tällöinkin palamisesta syntyy runsaasti ylimääräistä lämpöä, 

josta on mahdollista tuottaa kaukolämpöä hyödyntämällä moottorinöljyn, ahtoilman, 

jäähdytysnesteen tai pakokaasujen sisältämää hukkalämpöä. (Seppänen 2001, 268-269.)  

2.2.3 Kaukolämmön tuotannon kustannukset 

Tässä luvussa tarkastellaan kaukolämmön tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

Muuttuvista kustannuksista tärkein tekijä kaukolämmön tuotannossa on polttoaine. Lisäksi 

sähkön ja mahdollisten lisäaineiden käyttö ovat merkittäviä muuttuvia tekijöitä. Kiinteistä 

kustannuksista tärkein ryhmä on käyttöomaisuusinvestointien pääomakustannukset, joista 

suurimman osan muodostavat tuotantolaitosten ja kaukolämpöjärjestelmien kustannukset. 

Kaukolämmön jakelun kustannuksia käsitellään luvussa 2.3.7. 

2.2.3.1 Muuttuvat kustannukset  

Kaukolämmön tuotannon muuttuvat kustannukset kasvavat kaukolämmön tuotannon 

lisääntyessä. Muuttuvista kustannuksista tärkeimpiä ovat polttoaineiden ja lämmön ostot, 

polttoaine- ja tuotantoverot, lisäaineet, päästöoikeudet, omakäyttösähkö ja lisävesi. 

Polttoaineiden kustannukset muodostavat kuitenkin aina suurimman osan kaukolämmön 

tuotannon kokonaiskustannuksista, kun lämpö tuotetaan polttamalla. Poltossa käytetään 

usein myös lisäaineita, joiden käytöstä aiheutuu polttoaineen kulutuksen suhteen muuttuva 

kustannus.  

Omakäyttösähkö on polttoaineen lisäksi huomattava muuttuva kuluerä. Sähköä kuluu 

varsinkin kiinteän polttoaineen liikuttamiseen ja veden kierrättämiseen. Tuotannon määrän 

mukaan vaihtelevien muuttuvien kustannusten lisäksi kustannukset muuttuvat laitoksen 

käynnistyskertojen mukaan. Erityisesti suurissa biokattiloissa joudutaan tavallisesti 

käyttämään runsaasti maakaasua tai polttoöljyä esilämmitykseen, mistä aiheutuu 

kustannuksia jokaisella käynnistyskerralla. Lisäksi käynnistys kestää pitkään, joten jos 
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käynnistyksen aikana joudutaan sähköä ja lämpöä tuottamaan kalliimmilla polttoaineilla, 

kasvavat käynnistyksen aikaiset kustannukset huomattavasti. Tämän takia on erittäin 

tärkeää, että edullista kiinteää polttoainetta käyttäviä laitoksia hyödynnetään tehokkaasti. 

2.2.3.2 Kiinteät kustannukset 

Kiinteät kustannukset pysyvät vakioina huolimatta kaukolämmön tuotannon määrästä. 

Pääomakustannukset sekä juoksevat kiinteät kustannukset ovat kaukolämmön tuotannosta 

aiheutuvia kiinteitä kustannuksia. Kaukolämmön tuotannon vaatimat pääomakustannukset 

painottuvat toiminnan alkuvaiheeseen ja aiheuttavat tällöin suuren rahoitustarpeen, mutta 

investoinnit järjestelmään jatkuvat vuodesta toiseen riippuen tuotannon kasvun ja 

kehityksen suunnasta ja määrästä. Pääomakustannukset muodostuvat pääasiassa 

rakennuksista, kaukolämmön tuotannon ja siirron laitteista sekä koneista ja kalustosta. 

Yhteistuotantolaitos- ja lämpökeskusrakennusten lisäksi tarvitaan toimistotiloja sekä 

varastoja. Tuotannollisista laitteista lämpökeskusten lisäksi pumppaamot ja 

lämmönsiirtimet vaativat merkittäviä pääomakustannuksia. Juoksevia kiinteitä kuluja ovat 

taas muun muassa ulkopuoliset palvelut, palkat ja muut henkilöstökulut, vuokrat sekä muut 

liiketoiminnan kulut kuten vakuutukset, jotka eivät riipu tuotannon määrästä. 

(Energiateollisuus ry 2006, 465.)  

2.3 Kaukolämmön jakelu 

Tässä luvussa esitellään kaukolämpöverkoston toimintaa sekä kaukolämmön jakeluun 

liittyen kaukolämpöveden pumppausta ja käsittelyä sekä pumppaukseen ja lämpötiloihin 

liittyvää kaukolämpöverkon säätämistä. Lisäksi käsitellään kaukolämmön jakelun häviöitä 

keskittyen erikseen lämpö-, pumppaus- ja vuotohäviöihin. Viimeiseksi tarkastellaan 

verkoston suunnittelua ja lyhyesti kaukolämmön jakelun kustannuksia. 

2.3.1 Kaukolämpöverkko 

Kaukolämpö jaetaan kuluttajille kaukolämpöputkissa kiertävän veden mukana. 

Kaukolämmön jakelujärjestelmät perustuvat enimmäkseen kaksiputkijärjestelmään, jossa 

kiertävä vesi toimii lämpöä kuljettavana aineena. Kaukolämpöverkon muodostavat linjat 

koostuvat meno- ja paluupuolen putkista, jotka voivat olla erillisiä tai samaan 
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eristekuoreen sijoitettuja. Erittäin tyypillistä kuitenkin on, että meno- ja paluupuolen putket 

kulkevat aina samoja reittejä vieretysten. Lämmityslaitoksella lämmitetty vesi pumpataan 

kuluttajalle kaukolämmön menopuolen putkia pitkin. Kaukolämpövesi luovuttaa lämpöään 

asiakkaan kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen, minkä jälkeen asiakkaalla jäähtynyt 

kaukolämpövesi palaa verkoston paluupuolta pitkin takaisin uudelleenlämmitystä varten. 

Kaukolämpövesi on pidettävä hapettomana ja puhtaana parhaan toimintakyvyn 

ylläpitämiseksi. 

Suomessa on tyypillistä, että asiakkaan järjestelmät kytketään verkkoon epäsuorasti eli 

lämmönsiirtimen kautta. Asiakkailla ei myöskään ole tavallisesti käytössä lämmönvaraajia, 

vaan kulutus heijastuu suoraan kaukolämpöverkkoon. Verkkoa ei kuitenkaan tarvitse 

mitoittaa kaikkien kuluttajien huipputehon mukaan, sillä suuren asiakasmäärän kulutuksen 

satunnaisvaihtelu tasaantuu. Tällöin puhutaan risteilystä, jota määritetään risteily-

kertoimella eli samanaikaisuuskertoimella. Asiakasmäärän kasvaessa kaukolämpöverkon 

todellinen huipputeho pienenee liittymistehojen summaan nähden, koska kaikkien 

kuluttajien yhtäaikaisen huipputehon käytön todennäköisyys laskee. (Energiateollisuus ry 

2006, 43-44.) 

2.3.2 Pumppaus 

Kaukolämpövettä pumpataan kiertoon ensisijaisesti asiakkaiden kulutuksen vaatiman 

tehon mukaan, mihin vaikuttaa myös kaukolämpöveden lämpötila. Virtauspumppujen 

avulla luodaan riittävä paine-ero kaukolämpöverkkoon, jotta jokainen asiakas saa 

tarvitsemansa lämmön. Lisäksi pumppauksella on voitettava verkoston virtausvastukset ja 

paineistuksen avulla ylläpitää tarpeeksi suuri paine paluupuolellakin, jotta vältetään veden 

höyrystyminen. Paineenpitopumppujen avulla varmistetaan, että verkon korkeimmassakin 

kohdassa on riittävä ylipaine, jotta kaukolämpövesi ei höyrysty. (Frederiksen & Werner 

2013, 445-450.) Tyypillisesti kaukolämpöpumppuina käytetään keskipakopumppuja, koska 

ne soveltuvat hyvin kiertoveden pumppaukseen, järjestelmien paineenpitoon ja lisäveden 

pumppaukseen. Tavallisesti käyttötarkoitukseen soveltuva pumppu valitaan vaaditun 

tuoton ja nostokorkeuden perusteella. Myös hyötysuhde on ratkaiseva tekijä varsinkin, kun 

kyseessä on suuritehoinen ja runsaaseen käyttöön tuleva pumppu. Nämä kolme tekijää 

yhdessä määrittävät pumpun pumppaustehon. Järjestelmissä käytettyjen pumppujen koot, 

kapasiteetit ja nostokorkeudet vaihtelevat paljon kohteen mukaan, mutta tyypillistä on, että 



21 

 

kaukolämpöpumpun tulee kestää 120 °C lämpötilaa ja 16 baarin painetta noin 20 vuoden 

mittaisen käyttöikänsä ajan (Energiateollisuus ry 2006, 169). 

Lämpöverkoissa asiakkaiden paine-ero on pidettävä vähintään määritellyn minimiarvon 

mukaisena. Jos tämä ei ole mahdollista pelkkien tuotantolaitosten kiertovesipumppujen 

avulla esimerkiksi pitkien välimatkojen tai liian ahtaiden siirtoputkien takia, on 

rakennettava välipumppaamoja. Erityisesti tämä tulee tarpeeseen suuremmissa 

kaukolämpöverkoissa, joissa laitosten pumpuilla pitäisi tuottaa kohtuuttoman suuri paine-

ero. Varsinkaan verkon rakennepainetta ei voida ylittää. Maaston korkeudenvaihtelut ovat 

pitkien välimatkojen lisäksi syy välipumppaamon rakentamiselle. (Energiateollisuus ry 

2006, 175.) Pumppaustehon laskemiseen on käytettävissä seuraavanlainen yhtälö. 

Tulokseksi saadaan pumpun sähkötehon tarve, jos pumpun hyötysuhteessa huomioidaan 

kaikki tekijät pumppauksen kokonaishyötysuhteen kannalta, kuten sähkömoottori. 

     
       

  
 

         

  
 

       

  
  (1)  

missä    pumpun tehontarve  [W] 

    massavirta   [kg/s] 

   putoamiskiihtyvyys  [m/s
2
] 

   pumpun nostokorkeus  [m] 

    pumpun hyötysuhde  [-] 

   tiheys   [kg/m
3
] 

    tilavuusvirta   [m
3
/s] 

     pumpun paine-ero  [Pa] 

2.3.3 Säätäminen 

Erittäin tavanomaista on säätää pumpun tuottoa tai paine-eroa pyörimisnopeussäädöllä, 

joka on säätötavoista taloudellisuutensa ja laajan säätövaransa ansiosta paras. Lisäksi 

vaihtoehtoisia säätötapoja ovat kuristussäätö sekä harvemmin käytetyt ohivirtaussäätö ja 

johtosiipisäätö, mutta kaukolämpöverkon kulutuksen vaihtelu voi olla niin suurta, etteivät 

nämäkään riitä vastaamaan suuriin muutoksiin. Tällöin tulee kyseeseen pumppujen 

kytkentätavan muutokset. Useampaa pumppua käytettäessä on mahdollista toteuttaa joko 
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rinnan- tai sarjaankytkentä. Rinnankytkentä mahdollistaa yksittäistä pumppua laajemman 

säädön vesimäärän tuotolle. Sarjaankytkentä taas antaa mahdollisuudet laajemmalle 

nostokorkeuden säädölle, mikä tulee tarpeen erityisesti pitkillä siirtoväleillä. 

(Energiateollisuus ry 2006, 172–174.) 

Kaukolämpöveden kiertoa säädetään paine-eron ja painetason lisäksi menolämpötilan 

suhteen. Paine-eron säädöllä tuotetaan verkostoon tarpeeksi suuri virtaus ja asiakkaille 

sopiva paine-ero lämmönsiirtimien vesikierron mahdollistamiseksi. Painetason säädöllä 

pidetään verkko aina täynnä vettä ja varmistetaan, että paine on jokaisessa verkon 

kohdassa ilmanpainetta korkeampi, jotta vältetään veden höyrystyminen. Menolämpötilaa 

säädetään lähinnä ulkoilman lämpötilan mukaan, koska kaukolämmön kulutus määräytyy 

enimmäkseen kiinteistöjen lämmitystarpeen mukaan. Tarpeeksi korkealla lämpötilalla 

taataan asiakkaiden lämmönsaanti, mutta liian korkea lämpötila kasvattaa verkostohäviöitä. 

Menolämpötilan säätö mahdollistaa myös verkon akkumulointikyvyn eli lämmön 

väliaikaisen verkkoon varastoinnin hyödyntämisen. Lämpötehon siirtämisen ja 

lämmönjakelun luotettavan toiminnan kannalta korkeampi lämpötila on parempi, mutta se 

kuitenkin rasittaa verkostoa enemmän ja lisää lämpöhäviöiden määrää. 

Kaukolämpöverkkoon syötettävällä menovedellä on ylä- ja alarajansa lämpötilan suhteen. 

Alarajaa määrittävät ulkolämpötila ja muut sääolosuhteet, rakennusten lämmityslaitteiden 

ja käyttövedenlämmittimien mitoitus, kuluttajien kaukolämpöä käyttävien prosessien 

lämpötilavaatimukset sekä kaukolämpöverkon lämpöhäviöistä johtuva menolämpötilan 

lasku etäisimpien kuluttajien suhteen. Asiakkaille toimitettavan kaukolämpöveden 

lämpötilan on oltava vähintään 65 °C, jotta asiakaslaitteen lämmönvaihdin kykenee 

tuottamaan kuumaa käyttövettä. Verkkoon syötettävän kaukolämpöveden on siis oltava 

aina riittävän kuumaa, jotta tämä vaatimus asiakkailla toteutuu. Kulutuksen kasvaessa 

kuitenkin asiakaslaitteetkin tarvitsevat kuumempaa kaukolämpövettä riittävän 

lämmönsiirron takaamiseksi. Kaukolämmön menolämpötilan ylärajaa taas määrittää 

erityisesti verkon korkein rakennelämpötila, joka on tyypillisesti 120 °C. Rakenteellisen 

ylärajan lisäksi on huomioitava, että liian korkea lämpötila kasvattaa lämpöhäviöitä 

kaukolämpöverkossa ja laskee yhteistuotannossa tuotettavan sähkön määrää. (Inkeroinen 

2014.) Menolämpötilan säädön suhteen on huomioitava kaukolämpöverkon viive, koska 

kaukolämpöveden virtausnopeus on alhainen. Säätökäyrältä voidaan poiketa, mutta on 



23 

 

huomioitava, että sen vaikutus näkyy kulutuksessa vasta tuntien päästä. Seuraavassa 

kuvassa 2 on Energiateollisuus ry:n (2006) julkaiseman Kaukolämmön käsikirjan 

mukainen menolämpötilan säätökäyrä, joka ohjeistaa sopivan kaukolämmön menoveden 

syöttölämpötilan ulkolämpötilan mukaan. 

 

Kuva 2. Menolämpötilan ohjekäyrä ulkolämpötilan mukaan. (Energiateollisuus ry 2006, 336) 

 

Paine-eron säätö kaukolämpöverkossa toteutetaan kiertovesipumpuilla. Kiertovesipumput 

synnyttävät veden kierron kaukolämpöverkossa muodostamallaan imu- ja painepuolten 

välisellä paine-erolla. Paine-eron tulee olla tarpeeksi suuri, jotta jokaisen asiakkaan 

lämmönsiirtimille saadaan tarpeeksi suuri paine-ero eli vähintään 0,6 bar, millä taataan 

tarpeeksi suuri virtaus vaaditun lämmönsiirron varmistamiseksi. Veden virtausta putkissa 

kuitenkin hidastaa kitkavoima, minkä takia etäisimpien kuluttajien vaaditun paine-eron 

tuottamiseen tarvitaan runsaasti pumpputyötä. (Sirola 1983, 7.) Liiallinen paine-ero taas 

vain kuluttaa sähköenergiaa turhaan pumppaamiseen. Sopiva paine-ero säädetään kriittisen 

kuluttajapisteen mukaan. Kriittinen kuluttaja on verkon etäisimmässä sopukassa sijaitseva 

kuluttaja, jonka paine-ero on verkon pienin. Kriittisen kuluttajan sijainti 

kaukolämpöverkossa vaihtelee tuotannon ja pumppauksen perusteella. Verkkoon tuotettu 
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paine-ero on optimaalinen, kun kriittisen kuluttajan kaukolämpölaitteiston paine-ero on 

juuri vaaditun minimin suuruinen. (Laukkanen 2000, 26.) 

Painetason säätöä taas tarvitaan erityisesti paineen pitämiseksi verkon jokaisessa kohdassa 

ilmakehän painetta korkeammalla. Esimerkiksi 120 °C lämpötilassa vesi höyrystyy, jos 

absoluuttinen paine on alle kaksi baaria. Höyrystynyt vesi vaatii paljon tilaa verkosta ja 

aiheuttaa vesi-iskun riskin. Painetason noustessa vesihöyry voi nimittäin tiivistyä takaisin 

vedeksi liian nopeasti, minkä aiheuttama paineaalto voi aiheuttaa merkittäviäkin vaurioita 

verkostossa. Erityisen kriittisiä paikkoja höyrystymisen kannalta ovat lämmityspinnat 

korkealla, pumppujen imupuolet, kuluttajien säätöventtiilit sekä kaukolämpöverkon 

paluupuoli kokonaisuudessaan. Paluuputkessa ilmakehän painetta alhaisempi paine ei 

välttämättä johda veden höyrystymiseen, koska paluuvesi on viileämpää, mutta veteen 

liuenneet kaasut saattavat erottua vedestä ja muodostaa putken korkealla olevaan kohtaan 

kaasutyynyn. Tällainen kaasutyyny kuristaa veden virtausta tai pahimmillaan jopa estää 

koko virtauksen. Lisäksi kyseisen kohdan tiivisteet kuivuvat ja saattavat päästää ilmaa 

putkistoon, mikä pahentaa tilannetta entisestään. (Sirola 1983, 10-11.) Riittävän korkealla 

painetasolla tällaiset ongelmat voidaan välttää, mutta liian suuren painetason tuottaminen 

altistaa putket suuremmalle rasitukselle ja kasvattaa vuotoveden määrää. 

2.3.4 Veden käsittely 

Kaukolämpöverkostossa lämpöenergiaa kuljettavan veden laatu on pidettävä hyvänä, jotta 

voidaan mahdollisimman tehokkaasti välttää korroosiota ja kerrostumia. Kiertoveden 

käsittelytapaan vaikuttavat raakaveden laatu, veden vaihtuvuus ja verkon laajuus. 

Merkittävimpiä korroosion ja häiriöiden aiheuttajat ovat veteen liuenneet kaasut (happi ja 

hiilidioksidi), väärä pH-arvo sekä liuenneet suolat kuten kloridit. Laadukkaan veden ja 

sopivien lisäaineiden avulla voidaan ehkäistä hyvin johdon sisäistä korroosiota, mutta jos 

putki on ruostunut sisältä jo varastoinnin aikana, ei veden laadulla voida asiaan vaikuttaa. 

Myös asennusvaiheessa tehdyt virheet voivat johtaa korroosio-ongelmiin ja käyttö-

häiriöihin. Epäpuhtauksien ja saostumia muodostavien yhdisteiden kertyminen pinnoille 

aiheuttaa ensimmäiseksi epätarkkuutta mittauksiin. (Energiateollisuus ry 2006, 360.) 

Kaukolämpöveden käsittely koostuu useista tekijöistä varsinkin suuremmissa verkoissa. 

Vesi on pehmennettävä ja raakavedestä täytyy myös poistaa happi mahdollisimman hyvin. 
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Jos terminen hapenpoisto ei ole mahdollinen tai riittävä, tulee jäännöshapen sitomiseen 

käyttää kemikaalia, kuten hydratsiinia. Kemikaaleja käytetään lisäksi pH-arvon 

säätämiseen ohjearvoalueelle sekä sähkönjohtavuuden nostamiseen. Väriä antavien 

fluorisoivien kemikaalien, kuten uraniinin tai pyraniinin avulla kaukolämpövedestä 

tehdään helpommin näkyvää ja vuodoista paikallistettavia, kun vesi on värillisyyden lisäksi 

voimakkaalla ultraviolettivalolla havaittavissa. Kaukolämpöverkoston kiertovedestä 

puhdistetaan epäpuhtauksia myös mekaanisilla suodattimilla. (Energiateollisuus ry 2006, 

366-368.) 

2.3.5 Kaukolämmön jakelun häviöt 

Kaukolämmön jakelun merkittävimmät häviöt koostuvat lämpöhäviöistä ja 

pumppaushäviöistä eli lähinnä verkoston ja laitteiden kitkapaine- ja kuristushäviöistä. 

Lisäksi kaukolämpöveden vuotaminen putkistosta aiheuttaa vesihävikin lisäksi tuotetun 

lämpöenergian hukkaamisen. Seuraavissa alaluvuissa tehdään lyhyet katsaukset näihin 

ongelmiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. 

2.3.5.1 Lämpöhäviöt 

Kaukolämpöverkko muodostuu käytännössä yksittäisistä putkista, joiden eristyspaksuus 

riippuu putkihalkaisijasta sekä putkityypistä. Putkityypin lisäksi lämpöhäviön laskentaa 

vaikeuttaa putkien iän vaihtelu, sillä ikääntyneempien putkien eristeet voivat olla 

lämmöneristyskyvyltään heikentyneitä. Investointi- ja lämpöhäviökustannukset kuitenkin 

voidaan laskea putkikohtaisesti, kun koon lisäksi eristävyys on tunnettu. (Pesari 1983, 26.) 

Putken kautta kuljetetun kaukolämmön määrän suhteen suurin lämpöhäviö on pienimmillä 

putkilla. Suurilla putkilla ei myöskään välttämättä tarvita paksumpaa eristystä, koska 

putkesta lämpöä ulos johtava pinta-ala on pieni suhteessa kaukolämmön 

kuljetuskapasiteettiin. Pienten kaukolämpöputkien lämpöhäviö voi olla jopa 30 – 40 % 

pienempi käytettäessä kaksiputkielementtejä. (Frederiksen & Werner 2013, 81.) Nykyisin 

käytettyjen kiinnivaahdotettujen muovisuojakuoristen putkien eristävyys laskee ajan 

myötä, kun polyuretaanin huokosten sisältämä hiilidioksidi vaihtuu diffuusion kautta 

paremmin lämpöä johtavaan ilmaan. Hiilidioksidin määrän puoliintumisaika 

kaukolämpöputkessa on kokeellisten tutkimusten perusteella noin 1 – 4 vuotta. 

(Svansström et al. 1997, 183.) 
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Pienissä kaukolämpöverkoissa lämpöhäviöt ovat 10 – 20 % tuotannosta ja suuremmissa 

verkoissa 4 – 10 %. Suurempien verkkojen häviöt ovat suhteessa pienemmät, koska 

kookkaammilla putkilla on pienempi vaippa-ala suhteessa lämmönsiirtokykyyn. Lämmön 

siirtyminen maaperään on normaaleissa olosuhteissa suoraan verrannollinen 

lämpötilaeroon. (Energiateollisuus ry 2006, 203.) Lämmön siirtymisen teho voidaan laskea 

seuraavalla kaavalla, jota voidaan siis hyödyntää myös lämpöhäviötehon laskennassa. 

Tässä putkivirtauksen lämpöhäviölaskennassa käytetyssä yhtälössä voidaan käyttää 

aritmeettista arvoa lämpötilaeron keskiarvolle, mutta logaritminen keskilämpötilaero on 

käytännössä tarkempi. Keskimääräinen lämpötilaero on putken alku- ja loppupään sisä- ja 

ulkopuolisten lämpötilaerojen keskiarvo. (Incropera 2006, 502.) 

            (2)  

missä   lämmönsiirtoteho  [W] 

   kokonaislämmönläpäisyluku [W/m
2
K] 

   lämmönsiirtopinta-ala  [m
2
] 

     keskimääräinen lämpötilaero [K] 

 

Verkostoanalyysin ja mallinnuksen avulla on muodostettavissa kuva keskimääräisestä 

tilanteesta ja mahdollisista erityispiirteistä verkoston lämpöhäviöiden suhteen, mutta 

täydellistä selvyyttä verkoston käyttäytymisestä lämpöhäviöiden suhteen on mahdoton 

saada. Tämän takia on syytä muodostaa mahdollisimman tarkka arvio ottamalla huomioon 

kaikki putkien tiedossa olevat ominaisuudet ja lämmönjohtumiseen vaikuttavat muuttujat. 

Häkkisen (1986) mukaan kaukolämpökanavan peittosyvyydellä, maan laadulla tai 

lämmönjohtavuudella ei ole lämpöhäviöihin vastaavalla tavalla merkitystä kuin 

tärkeimmillä tekijöillä eli lämpötilatasoeroilla, eristyspaksuuksilla ja eristeen 

lämmönjohtavuudella. Karkeasti 90 % lämpöhäviöistä riippuu putken eristyksestä ja loput 

sitä ympäröivistä olosuhteista (Frederiksen & Werner 2013, 81). Lämpöhäviöt 

kaukolämpöjärjestelmässä voidaan määrittää karkeasti vähentämällä myyty lämpö 

verkkoon tuotetusta lämmöstä tai approksimoimalla verkoston putkien lämpöhäviöitä. 

Luvussa 4.5 tarkastellaan lämpöhäviöiden pienentämisen keinoja. 
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2.3.5.2 Painehäviöt 

Pumppaustyön tarvetta aiheuttavat verkoston painehäviöt, jotka muodostuvat lähinnä 

putkien kitkapainehäviöistä ja kuluttajalaitteiden kuristuspainehäviöistä. Kuluttajien 

laitteet rajoittavat kuristamalla kaukolämpöveden pääsyä menopuolelta verkon 

paluupuolelle tarvitsemansa virtauksen perusteella, mikä taas määräytyy vaaditun 

lämpötehon mukaan. Kitkapainehäviöihin ei juurikaan voida vaikuttaa paitsi 

virtausnopeutta laskemalla, mutta kuristushäviöt voidaan minimoida yksinkertaisesti 

käyttämällä mahdollisimman alhaista paine-eroa verkossa. Kuristusta saatetaan lisäksi 

käyttää virtausten ohjaamisessa suurissa linjoissa. Hyvin mitoitetussa verkossa 

mahdollisimman suuri osa painehäviöistä aiheutuu siirtoputkien kitkapainehäviöistä. 

(Pesari 1983, 24.) Painehäviöt verkostossa muuttuvat lämmöksi, joka siirtyy virtaukseen. 

Tällöin pumppaukseen käytettävän sähköenergian ja lämmön tuotantoon käytettävien 

polttoaineiden kustannusten suhde määrittää painehäviöiden kustannusmerkityksen.  

Pumppaustehoon vaikuttavat vain verkon paine-erot ja massavirrat ja käytännössä 

pumppausteho on verkon syöttöpisteiden pumppaustehojen summa. Kaukolämpöverkko on 

suljettu virtaussysteemi, joten sen maantieteelliset sijainnit eivät vaikuta mitoitukseen. 

Pumppauskustannuksia ei voi laskea yksittäisen putken suhteen, koska halkaisijan vaikutus 

kitkapainehäviöihin on hyvin epälineaarinen. (Pesari 1983, 26.) Kaukolämpöputket 

mitoitetaan niin, että täydellä tehontarpeella niiden painehäviö on noin 0,5 – 2 bar/km. Kun 

huomioidaan, että kaukolämpöjohto koostuu meno- ja paluuputkista, on häviö tällöin 

johtolinjakilometriä kohden 1 – 4 baaria. Liittymisjohdot eli niin sanotut talohaarat 

mitoitetaan yleisesti häviöllä 2 bar/km, runkojohdot 1 bar/km ja siirtojohdot 0,5 – 1 

bar/km. (Energiateollisuus ry 2006, 156.) Painehäviö kuitenkin riippuu paljon 

mitoituksesta ja vesivirrasta eikä näihin karkeisiin lukuihin kannata lähemmässä 

tarkastelussa luottaa liikaa. 

2.3.5.3 Vuotohäviöt 

On erittäin tavallista, että kaukolämmön jakeluverkostosta vuotaa kaukolämpövettä jossain 

määrin. Verkostot ovat usein erittäin pitkiä ja enimmäkseen vanhojakin. Kun lisäksi vielä 

otetaan huomioon, että putket sijaitsevat maan alla ja ovat jatkuvassa rasituksessa, on 

täysin ymmärrettävää, että vuotoja esiintyy. Yleisin syy vuotoon on ulkopuolisen veden 
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takia ruostunut kaukolämpöputki (Inkeroinen 2014). Varsinkin merkittävät vuodot on 

kuitenkin ehdottoman tärkeä korjata mahdollisimman nopeasti havaitsemisen jälkeen. 

Olemassa oleva vuoto voi aiheuttaa moninaisia lisäongelmia. Reikä, josta kaukolämpövesi 

vuotaa, pyrkii veden vuotaessa laajenemaan, mikä voi pahentaa ongelmaa merkittävästi ja 

suhteellisen nopeastikin.  

Vuodon myötä verkosta karkaa laadukkaaksi käsiteltyä kaukolämpövettä, joka joudutaan 

korvaamaan lisäveden tuotannolla. Lisäveden tuotantomäärä kertoo suunnilleen 

vuotoveden määrän, jos muu tarve lisävedelle on vähäistä. Suomessa kaukolämpöverkon 

vaatima lisäveden tarve on keskimäärin noin verkostotilavuuden suuruinen (Frederiksen & 

Werner 2013, 489). Kaukolämpöveden mukana häviää myös veden sisältämä 

lämpöenergia. Vuotoja tapahtuu hieman useammin menoputkissa, jotka kärsivät enemmän 

rasituksista korkeiden lämpötilojen vuoksi. Tällöin myös vuodon lämpöhukka on suuri. 

Tämän lisäksi vuotanut vesi voi tunkeutua kaukolämpöputken eristeeseen ja heikentää sen 

eristyskykyä sekä edistää osien ruostumista. Samoin putken ulkokuoren ympärille jäävä 

vesi johtaa lämpöä maaperään sekä tämän lisäksi saattaa vieläpä kuluttaa 

kaukolämpöputken lämpöä myös haihtumiseensa. 

2.3.6 Verkoston suunnittelu 

Kaukolämpöjohtojen mitoituksen määrää niissä kulkeva vesivirta. Vesivirta riippuu 

siirrettävästä lämpötehosta ja meno- ja paluuveden lämpötilaerosta eli jäähdytyksestä. Kun 

jäähdytys on mahdollisimman suuri, pienenee vesivirta ja siten myös vaadittu putkikoko. 

Kaukolämpöverkko mitoitetaan siten, että lämmöntuotantolaitosten tuotanto saadaan 

siirrettyä kuluttajien käyttöön kaikissa kulutustilanteissa. Jos lämpölaitoksia on useita, 

määräytyy niiden välisten lämpöjohtojen mitoitus osakuormatilanteen perusteella. 

(Energiateollisuus ry 2006, 155.) 

Varsinkin suuret kaukolämpöverkot silmukoineen ja haaroineen vaativat suunnitteluun 

laadukkaat tietokoneohjelmat, jotta suunnittelu ja mitoitus voidaan toteuttaa riittävän 

luotettavasti. Tärkeimmät lähtökohdat verkoston suunnittelussa ovat nykyiset ja tulevat 

kuluttajat sekä tuotantolaitokset, joiden tehot määrittävät verkon mitoitusta. Verkko 

kannattaa suunnitella sellaista kapasiteettia varten, kuin sen nähdään kymmenen vuoden 

päästä tarvitsevan. Kuitenkaan liikaa varauksia ei kannata tehdä, sillä ahdasta verkkoa 
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voidaan myöhemmin tehostaa myöhemmin välipumppauksella ja lisäyhteyksillä, mutta 

pysyvästi liian väljäksi jäävän mitoituksen ongelmat on sitä vaikeampi ratkoa. Verkosto 

mitoitetaan kyseisen alueen oletetun huipputehontarpeen perusteella huomioiden 

tehontarpeen risteily. (Energiateollisuus ry 2006, 153.) 

2.3.7 Kaukolämmön jakelun kustannukset 

Tässä luvussa tarkastellaan kaukolämmön jakelun kustannuksia. Kuten tuotannon 

kustannuksetkin, jaetaan myös jakelun kustannukset kiinteisiin ja muuttuviin 

kustannuksiin. Ensin tarkastellaan muuttuvia kustannuksia, joista tärkeimmät ovat 

pumppausenergian kulutus ja lämpöhäviöt. Kaukolämmön jakelun kiinteisiin 

kustannuksiin kuuluvat pääosin pääomakustannukset, joihin lukeutuvat esimerkiksi 

kaukolämpöputket ja -pumput. Kaukolämpöverkon huoltokustannukset aiheutuvat sekä 

verkon ikääntymisestä että osin myös käytön määrästä, joten ne jakaantuvat molempiin 

ryhmiin. Verkoston huollon kustannuksiin vaikuttaa myös esimerkiksi se, miten siinä 

käytetään omaa vakituista ja kiinteästi palkattua ja ulkopuolista työvoimaa. 

2.3.7.1 Muuttuvat kustannukset 

Kaukolämmön jakelun merkittävimmät muuttuvat kustannukset syntyvät 

pumppauskustannuksista eli sähkön käytöstä. Kaukolämmön jakelussa muuttuvia 

kustannuksia aiheuttavat myös häviöt. Häviöitä esiteltiin luvussa 2.3.5. Häviöt kasvavat 

tuotannon ja kulutuksen kasvaessa, mutta riippuvat myös kaukolämpöverkon 

käyttötavoista ja mitoituksesta. Pumppauskustannuksia kasvattavat kitkapaine- ja 

kuristushäviöt muuttuvat pumppaustehon suhteen, mutta riippuvat monesta muustakin 

tekijästä. Lämpöhäviöiden määrä riippuu kaukolämpöputkien eristyksestä, mutta 

käytännössä ne muuttuvat lähinnä menopuolen lämpötilan mukaan. Lämpöhäviöiden 

aiheuttama kustannus aiheutuu jakelusta, mutta koituu tuotannon katettavaksi. Muuttuvia 

kustannuksia jakelusta kertyy myös käytön mukaan, kun lisääntynyt verkon käyttö 

korkeampien lämpötilojen ja paineiden kautta aiheuttaa lisätyötä esimerkiksi putkirikkojen 

kautta. Putkirikot johtuvat kuitenkin useimmiten ulkopuolisista syistä.  
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2.3.7.2 Kiinteät kustannukset 

Lämmönjakelun pääomakustannukset muodostuvat yksinomaan kaukolämpöverkostosta ja 

siihen liittyvistä laitteista, kuten pumppaamoista. Kaukolämpöverkko on sen omistavalle 

yritykselle valtava sijoitus, joka maksaa itseään hitaasti takaisin jaellun ja myydyn 

kaukolämmön tuottojen kautta. Jakelun kiinteisiin kustannuksiin voidaan lisäksi lukea 

mukaan myös vakituisen huoltohenkilökunnan palkat ja kalusto. Näitä voidaan pitää 

kiinteinä kustannuksina yrityksen kannalta, vaikka työn määrä saattaakin muuttua verkon 

käytön mukaan, jos kustannukset säilyvät vakioina.  

Lämpöverkon pääomakustannusta määrittää verkon tehokkuus, jota kuvaa parhaiten 

verkon rakennustiheyden tunnusluku eli lämmitettävän rakennustilavuuden suhde verkon 

johtopituuteen. Suurempi luku merkitsee asiakkaiden suhteen tiheämmälle alueelle 

rakennettua kaukolämpöverkkoa, jolloin verkon pääoma- ja käyttökustannukset ovat 

suhteellisesti alhaisemmat. Kaukolämpöverkko on siis edullinen, kun asiakkaita on tiiviisti 

verkon varrella, koska tämä pienentää siirtoetäisyyksiä. Tällöin asiakasta kohden on 

rakennettu vähemmän siirtoputkea, jolloin pääomakustannuksen lisäksi pumppaamisen ja 

lämpöhäviöiden kustannuksetkin ovat pienemmät. 

2.4 Lämmön varastointi 

Kaukolämmön kulutuksessa on neljä pääasiallista muuttujaa, joiden vaikutus koostuu 

pääosin satunnaisista tekijöistä. Samalla ne ovat kuitenkin enimmäkseen ennustettavissa. 

Helpoiten tilastollisesti ennustettavat kaksi muuttujaa ovat käyttöveden kulutus ja 

rakennusten lämpötilan ohjaus. Ulkolämpötilan pitkäaikaisvaihtelu on myös 

ennustettavissa suuntaa antavasti keskilämpötilojen perusteella, mutta vaikein ennustettava 

on sää. Erityisesti lyhyen aikavälin vaihtelut lämpötilassa aiheuttavat arvaamattomuutta 

kaukolämmön kulutukseen. Lisäksi pilvisyys, tuuli ja sade vaikuttavat huomattavasti. 

Sähkönkulutus vaihtelee myös vastaavasti, mutta silti riippumattomasti kaukolämmön 

kulutuksen suhteen. Tämä vaikuttaa sähkön ja lämmön yhteistuotannon toteuttamiseen 

lisäten tarvetta erillistuotannolle. Ratkaisuna toimii kuitenkin myös lämmön varastointi. 

Kaukolämpöä voidaan varastoida kaukolämpöverkkoon tai erilliseen varastoon. Kun 

lämpöä ladataan varastoon, voidaan hetkellisesti tuottaa yhteistuotannossa suurempaa 
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sähkötehoa ja taas lämpöä varastosta purkamalla laskea tuotantoa tai korvata 

kaukolämmön huippukulutuksen aikaista kalliimpaa lisätehoa. (Kärkkäinen et al. 1983, 9.) 

2.4.1 Lämmön varastointi kaukolämpöverkkoon 

Ylimääräisen lämmön varaaminen kaukolämpöverkkoon eli verkon akkumulointi 

mahdollistaa kulutushuippujen tasaamisen. Kaukolämpöverkon suuri tilavuus muodostaa 

itsessään massiivisen kapasiteetin lämmönvarastoinnille, sillä normaaliajossakin verkkoon 

on varastoituneena valtavasti lämpöenergiaa. Suuri tekijä tässä on veden hidas 

virtausnopeus kaukolämpöputkissa, mikä johtaa pitkään viipymäaikaan ja siten 

lämpöenergian väliaikaiseen varastoitumiseen verkkoon. Verkkoon voidaan ladata 

ylimääräistä lämpöä nostamalla menoveden lämpötila ajotilanteen vaatimaa tasoa 

korkeammaksi. Lämpötilaa voidaan nostaa 5 – 15 °C ja tyypillisesti varauksen kesto on 

kahdesta kolmeen tuntiin (Energiateollisuus ry 2006, 389).  

Ylilämmöllä tuotettu lämpövaraus purkautuu kuluttajien laitteilla, kun ne säätävät virtausta 

niin, että paluuveden lämpötila pysyy suunnilleen vakiona. Tämä johtaa virtauksen 

hidastumiseen, ellei kulutus kasva. Varatun kaukolämpöveden rintama etenee verkossa 

samaa tahtia, kuin saavutetut asiakaslaitteet hidastavat virtausta. Kun varaus kattaa koko 

verkon ja virtaus hidastunut, voidaan samalla latausteholla tuottaa entistä kuumempaa vettä 

kaukolämpöverkkoon, jos tälle on edelleen tarvetta. Verkoston varausta voidaan hyödyntää 

myös käänteisesti. Menoveden lämpötila voidaan päästää laskemaan ohjekäyrän 

suositustason alapuolelle, jolloin taas virtausnopeutta joudutaan nostamaan. Verkkoon 

syntyy tällöin lämmön vaje, joka korjataan myöhemmin nostamalla menoveden lämpötila 

oikealle tasolleen. Lämpövajeessa matalampi menolämpötila kasvattaa virtausta 

asiakaslaitteilla, mikä lisää merkittävästi tehon tarvetta säätökäyrälle palatessa. 

Menoveden lämpötilan nostamisen lisäksi on mahdollista nostaa paluuveden lämpötilaa ja 

siten varata lämpöenergiaa myös kaukolämpöverkon paluuputkeen. Tällöin 

lämpölaitokselle palaava vesi on lämpimämpää ja pienempi lämmitysteho riittää veden 

palauttamiseksi menoputkeen. Paluupuolen varaaminen onnistuu meno- ja paluuputkien 

välisten ohitusventtiilien avulla, mikä rajoittaa paluuputken lämmönvarastoinnin laajuutta. 

Jos kuluttajien säätölaitteita voitaisiin käyttää tähän etäohjauksella, monipuolistuisi 

kaukolämpöverkon lataamisen käyttö. Tällä hetkellä kuitenkin vain osa kaukolämmön 
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tuottajista hyödyntää verkon varaamista ensinkään. (Energiateollisuus ry 2006, 389.) 

Veden lämpömäärän muutoksen, joka kertoo siihen varastoituneen energian määrän, voi 

laskea yhtälöllä: 

                 (3)  

missä   lämpömäärä   [J] 

   massa   [kg] 

         ominaislämpökapasiteetti    

  keskimääräisessä lämpötilassa [J/kg K] 

    lämpötilan muutos  [K] 

 

2.4.2 Verkkoon varastoinnin vaikutukset  

Ylimääräisen lämmön varastoinnilla kaukolämpöverkkoon on sekä hyviä että haitallisia 

vaikutuksia. Hyötynä kaukolämmön verkkoon varastoinnissa on kaukolämmön 

kulutushuippujen leikkaaminen. Kapasiteetti tällöin on tosin pienempi kuin 

kaukolämpöakulla, mutta se on hyödynnettävissä ilman ylimääräisiä investointi-

kustannuksia. Kaukolämpöverkkohan on jo olemassa lämmön jakelua varten, joten 

lämmön varastoinnista siihen ei koidu ylimääräisiä kustannuksia, jollei kasvavia häviöitä 

tai mahdollisia ylimääräisiä rasituksia oteta huomioon. Harkittu ja hallittu verkkoon 

varastointi voi olla hyvin kannattavaa varsinkin, jos sen avulla kyetään välttämään 

kalliimman varatehon käyttämistä. Suuremmalla ja pidemmällä verkolla on pidemmät 

viiveajat ja siten myös paremmat mahdollisuudet säätöjen tekemiseen sekä verkon 

lataamiseen ja purkamiseen.  

Kaukolämpöveden lämpötilan muutos verkossa aiheuttaa putkiston lämpölaajenemisen 

lisäksi vesitilavuuden paisumisen, mikä suuremmissa verkoissa kompensoidaan 

höyrytyynyllä tai vesilukolla varustetulla paisunta- ja lisävesisäiliöllä. Lisäksi paisuntaa 

kompensoivana vesisäiliönä voi toimia myös lämpövarasto eli kaukolämpöakku. Suurissa 

verkoissa säiliön tilavuuden sopii olla noin kaksi prosenttia verkoston vesitilavuudesta, 

koska se riittää kesän ja talven välisten käyttötilanteiden mukaisten kaukolämpöveden 

keskilämpötilojen välisen tilavuuseron kontrolliin. (Energiateollisuus ry 2006, 339.) 
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Lämpötilan kohotessa 20 °C muuttuu verkoston kiertoveden tilavuus noin prosentilla 

riippuen lämpötila- ja painetasoista. Tätä suurempia muutoksia lämpötilassa ei varsinkaan 

paluupuolella tapahdu ja menopuolellakin hyvin hitaasti. 

Kaukolämpöputkielementtien tulee normaaleissa käyttöolosuhteissa kestää jatkuvassa 

maksimikäyttölämpötilassa 120 °C vähintään 30 vuotta, jatkuvassa 115 °C lämpötilassa 

vähintään 50 vuotta ja tätä alemmassa käyttölämpötilassa yli 50 vuotta. Muovisia 

kaukolämmön virtausputkia lukuun ottamatta käytetty suunnittelupaine on 16 bar, jonka 

ylitys ei siis kuulu normaaleihin käyttöolosuhteisiin, kuten ei 140 °C hetkellinen 

maksimilämpötilakaan, jota putkien tulisi myös kestää lyhytaikaisesti. Normaaleissa 

käyttöolosuhteissa käyttöaineen tulee olla käsiteltyä kaukolämpövettä. (Energiateollisuus 

ry 2013, 9.) 

Kaukolämpöverkko on kuitenkin tehty kestämään korkeita käyttölämpötiloja, joten 

akkumuloinnin hyödyntämisestä ei voida suoraan sanoa olevan haittaa, jos se on 

lyhytkestoista. Lataustilan pitkittyessä verkko joutuu kestämään turhan kauan korkeaa 

lämpötilaa. Korkeita lämpötiloja käytettäessä verkko on kuitenkin suuremmassa 

rasituksessa, joten ylimääräistä lämpöä on syytä välttää. Korkeita lämpötiloja pahempia 

ongelmia aiheuttaa liian nopea lämpötilan vaihtelu verkossa. Lämpötilan muuttuminen 

vaikuttaa kaukolämpöputkien jännityksiin ja nopea liike aiheuttaa tunnetusti rikkoutumisia 

verkostossa. Varsinkin liikkuvien putkien paljetasaimet ovat alttiita vaurioille. Kuitenkin 

kaukolämpöverkon sietokykyyn voidaan luottaa, jos verkkoon syötettävän veden 

lämpötilan muutos on hitaampi kuin aste kuutta minuuttia kohden. (Inkeroinen 2014.) 

2.4.3 Kaukolämpöakku 

Kaukolämpöakku mahdollistaa pidempään kestävän kaukolämmön varastoinnin. Kyse on 

merkittävästi pidemmästä varastointiajasta kuin verkkoon varatessa ja usein myös 

huomattavasti suuremmasta kapasiteetista. Lyhytaikaisvarastoinnilla tarkoitetaan kuukautta 

lyhyempiä ajanjaksoja ja pitkäaikaisvarastoinnilla vuodenaikojen välistä varastointia, joka 

perustuu tavallisimmin kesän edullisen lämmön tuotannon kuluttamiseen talven aikana 

(Kärkkäinen et al. 1983, 27,30). Tavallisesti kaukolämpöakut käyttävät vettä lämmön 

varastointiin, mutta pitkäaikainen varastointi voidaan toteuttaa myös faasimuutokseen tai 

kemialliseen reaktioon perustuvan järjestelmän kautta, mikä pienentää varaston kokoa ja 
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lämpöhäviöitä (Energiateollisuus ry 2006, 385). Lyhytaikaiseen kaukolämmön 

varastointiin soveltuu parhaiten vedellä täytetty säiliö. Akun hyödyntäminen perustuu 

veden kerrostumiseen lämpötilojen määrittämän tiheyden perusteella siten, että kuuma vesi 

asettuu ylös. Kerrokset siis eivät sekoitu, kun veden virtaus ulos ja sisään on tasaisen 

rauhallista. (Kärkkäinen et al. 1983, 11.) Kaukolämpöakun varauskapasiteetti voidaan 

laskea yhtälöllä 3, jolla voi myös arvioida akun tilavuutta jakamalla massan 

keskimääräisen lämpötilan mukaisella tiheydellä. 

Yli 100 °C lämpötilassa käytettävä säiliö on rakennettava paineelliseksi veden 

höyrystymisen estämiseksi. Suurimmat säiliöt kuitenkin rakennetaan tavallisesti 

paineettomiksi kustannussyistä. Kun suurikokoinen säiliö rakennetaan paineelliseksi, 

riittää kahden baarin ylipaineen kestävyys, jotta kuumintakin mahdollista kaukolämpövettä 

voidaan turvallisesti varastoida. Pienemmät säiliöt voidaan kuitenkin rakentaa jopa verkon 

paineeseen, jolloin ei tarvita paineen laskemiselle ja nostamiselle laitteistoa verkon ja 

säiliön väliin. (Energiateollisuus ry 2006, 386.) 

Tavallisimmin kaukolämpöakku on eristetty terässäiliö, mutta se voidaan toteuttaa myös 

kalliosäiliövarastona. Tällaisen luolavaraston eristämättömyys aiheuttaa kuitenkin 

ongelmia varsinkin pidempään kestävälle varastoinnille. Merkittävä ongelma on myös 

veden laatu, sillä kaukolämpöveteen ei saa päästä epäpuhtauksia varastoinnista. Tämän 

takia vain terässäiliötä voidaan käyttää kaukolämpöakkuna suoralla verkkokytkennällä. 

Muissa tapauksissa käytetään epäsuoraa kytkentää kaukolämpöverkon ja -akun välillä. 

Tällöin kaukolämpöakussa olevaa vettä lämmitetään kaukolämmöllä lämmönvaihtimien 

kautta ja päinvastoin. Kalliovarastossa on mahdotonta ylläpitää kaukolämpöveden 

laatuvaatimukset täyttävää vesivarastoa, mutta epäsuoralla kytkennällä riittää, että varaston 

vesi ei ole haitaksi lämmönsiirtimille. Suoran kytkennän etuna on myös mahdollisuus 

hyödyntää varastoa vesireservinä. (Kärkkäinen et al. 1983, 16-17.) 

Kaukolämpöakun koko ja sijoitus yhdessä sen rakennemateriaalin ja kytkentätavan kanssa 

vaikuttavat sen pääomakustannukseen. Käytössä kaukolämpöakun kustannukset 

muodostuvat lähinnä lämpöhäviöistä ja käyttökustannuksista kuten pumppaamistyöstä. 

Korkeammassa lämpötilassa toimivan kaukolämpöakun lämpöenergialle on enemmän 

käyttöä, mutta korkeampi lämpötila lisää lämpöhäviöitä ja vaatimuksia lämpövaraston 

ominaisuuksilta. Kuitenkin lyhytaikaisessa varastoinnissa hyvin eristetyn kaukolämpöakun 
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termodynaaminen hyötysuhde voi olla hyvin lähellä sataa prosenttia. (Energiateollisuus ry 

2006, 395.) Tuotot syntyvät ylimääräisen sähkön tuotannon mahdollistamisesta 

yhteistuotannossa ja huippukulutuksen aikana säästetystä kalliimmasta polttoaineesta. 

Mikäli kaukolämpöjärjestelmä koostuu yhden sijaan kahdesta yhteistuotantolaitoksesta, on 

kaukolämpöakun antama hyöty merkittävästi suurempi, koska järjestelmän joustavuus 

lisääntyy merkittävästi. (Verda & Colella 2011) 

Kaukolämpöakut Suomessa ovat enimmäkseen terässäiliövarastoja ja suhteellisen 

pienikokoisia kokoisia yksiköitä, joiden lämpöenergian varastointikapasiteetti on 

tyypillisesti alle 500 MWh suuruinen. Pienin kaukolämpöakku Suomessa on 9 MWh 

terässäiliövarasto Lahdessa ja suurin 10 GWh kalliovarasto Oulussa. (Energiateollisuus ry 

2006, 396.) Kaukolämpöakkuja voidaan siis toteuttaa hyvin monenlaisilla tavoilla, mutta 

Kärkkäisen et al. (2008, 84) tutkimuksen mukaan kaukolämpöakun kannattavuus riippuu 

kaukolämmön peruskuormaa edullisilla kotimaisilla polttoaineilla tuottavan laitoksen 

nimellistehon suhteesta kaukolämmön huipputehoon. Lisäksi kotimaisen peruskuorman 

tuotantoon käytetyn polttoaineen hinnan suhde fossiilisiin huippukuorman polttoaineisiin 

vaikuttaa merkittävästi, koska juuri niiden kulutuksessa pyritään säästämään. Kaiken 

kaikkiaan sopivin ratkaisu kaukolämpövarastoksi on aina hyvin tapauskohtainen 

selvitettävä. 

2.5 Kaukolämpöverkon käyttö ja sen optimointi 

Nyt siirrytään käsittelemään kaukolämpöverkon käyttötapoja, mikä on tämän diplomityön 

keskeinen tarkastelun kohde. Tässä luvussa käydään ensin läpi kaukolämpöverkon käytön 

perustekijät. Seuraavaksi tarkastellaan kaukolämpöverkon optimointiratkaisuja, joihin 

asiaa tutkineet ovat aikaisemmin päätyneet. Tämän jälkeen selvitetään alan toimijoiden 

toteuttamia menetelmiä kaukolämpöverkon käytön optimoimiseksi. 

2.5.1 Kaukolämpöverkon käyttö 

Kaukolämpöverkon käyttöön ja hallintaan kuuluu useita tekijöitä, jotka riippuvat 

toisistaan. Tärkein lähtökohta on asiakkaiden lämmöntarpeen kattaminen. Tämä vaatii 

riittävän lämpöenergian syötön verkkoon, mikä edelleen vaatii lämmitystehoa laitoksilta. 

Kaukolämpöjärjestelmän käyttö koostuu lämpötilatasojen, paine-erojen ja painetasojen 
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säätämisestä, joista on kerrottu luvussa 2.3.3. Lisäksi merkittävä tekijä käytön kannalta on 

verkon akkumulointi, josta kerrottiin luvussa 2.4.1. Näiden tekijöiden hallinta ohjearvoja ja 

suunnittelurajoja noudattaen on kaukolämpöverkon käyttämisen perusedellytys. Juuri 

näiden muuttujien hallinnalla voidaan vaikuttaa kaukolämpöverkon käytön 

taloudellisuuteen. 

Kaukolämmön tuotanto vaihtelee kulutuksen mukaan ja riittävän tuotannon takaamiseksi 

on tärkeää optimoida tuotanto lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Varsinkin useampia 

tuotantoyksiköitä käsittävän kaukolämpöverkon optimaalinen käyttö on haastava tehtävä, 

koska paras mahdollinen käyttötapa saattaa vaihdella olosuhteiden mukana. Lisää haastetta 

tähän voi tuoda keskittämätön päätöksenteko laitosten toiminnasta. Mikäli yksi tai useampi 

laitos voi itsenäisesti vaikuttaa tuotantoonsa, aiheuttaa se ongelmia kaukolämpöverkon 

operoinnista päävastuussa oleville. Lisäksi kaukolämpöverkon käytön optimointi jää 

helposti vähemmälle huomiolle, jos tuotantoon kuuluu myös sähkön ja höyryn 

kapasiteettia. Näiden tuotantojen muutoksen tarpeet saattavat mennä tärkeysjärjestyksessä 

kaukolämpöverkon operoinnin edelle. Tällöin on erittäin tärkeää luoda nämäkin muuttujat 

huomioiva kokonaisvaltainen strategia toiminnalle. 

2.5.2 Optimointiselvityksiä 

Laukkanen (2000) tarkasteli diplomityössään kaukolämpölaitoksen ja -verkon käytön 

optimointia muuttuneessa ajotilanteessa. Kyseessä oli Savonlinnaan rakennettavan uuden 

hakevoimalaitoksen verkkoon liittämisen ja viiden pienemmän kaukolämpöverkon 

kokonaisuudeksi yhdistämisen vaatimista toimenpiteistä. Tarkoituksena Laukkasen (2000) 

työssä oli myös löytää keinot maksimoida uuden hakevoimalaitoksen käyttö. 

Luonnollisesti erillisten verkkojen liittäminen yhdeksi lisää lämmönkulutusta, mutta lisäksi 

välipumppaamon avulla mahdollistettiin uuden laitoksen tuotannon riittävyys 

huomattavasti pidempään lämpötilan laskiessa. Ilman välipumppaamoa olisi öljykattiloiden 

käyttö tarpeen jo ulkolämpötilan laskiessa nollan alle, mutta sen avulla pelkän 

hakevoimalaitoksen tuottama lämpö riittäisi -14 °C lämpötilaan saakka, vaikka se ei enää 

laitoksen tehon suhteen olisikaan ollut mahdollista. Välipumppaamon avulla myös 

vältetään verkon rakennepaineen ylitys, kun suurempi kulutus vaatii enemmän 

pumppaustehoa. Lisäksi välipumppaamon todettiin laskevan huomattavasti pumppaus-

kustannuksia. (Laukkanen 2000, 68.)  
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Korhonen (1984) tutki niin ikään diplomityössään kaukolämmityksen käyttöä 

Savonlinnassa. Työ käsitteli kaukolämpöverkon käyttötaloutta sekä tutki myös 

kaukolämpöverkon käyttöä lämpöenergian varastoimiseen kulutushuippujen tasaamiseksi. 

Työssä määriteltiin kaukolämpötehon vuorokauden sisäisiä vaihteluita ja määritettiin 

keskiarvo- ja hajontakäyrät eri vuodenajoille ja viikonpäiville. Korhonen (1984) havaitsi, 

että oletus aamun kulutushuipusta on väärä, sillä kulutuksen havaittiin jatkuvan melko 

tasaisena koko päivän ajan aamun tehonnousun jälkeen. Tarkastellun pienen 

kaukolämpöverkon merkittävin kulutuspiikki ajoittui perjantai-iltaan. (Korhonen 1984, 

122.) Lämmön verkkoon varastoimisella ei teoreettisten laskelmienkaan perusteella 

havaittu olevan merkittävää hyötyä. Kymmenen asteen nousu keskilämpötilassa nimittäin 

vähensi tarvittavaa huipputehoa alle viisi prosenttia. Korhosen mukaan verkkoon 

varastointi on hyödyllisempi aamuisten nopeiden kulutuksen kasvujen tasoittamiseen, kuin 

pidempään kestävän korkean kulutuksen kattamiseen. (Korhonen 1984, 112.) 

Knaapi (2007) tutki kaukolämpöverkon tilaa ja kehittämistä Jyväskylässä. Työssä luotiin 

verkon sen hetkisen tilan ja käytön perusteella ennusteet tulevaisuudelle sekä tutkittiin 

verkoston käyttäytymistä verkostolaskentaohjelman avulla erilaisissa tilanteissa. Vuoteen 

2020 mennessä ennustettiin jopa 28 % prosentin kasvua Jyväskylän kaukolämmön 

huipputehoon. Kaukolämmön toimitusvarmuuden takaamiseksi työssä ehdotettiin viiden 

kuristusventtiilin asentamista ja ainakin yhden uuden välipumppaamon rakentamista. 

Kuristusventtiilit parantaisivat välittömästi verkon toimintaa, mutta pumppaamojen 

rakentamisen tarve kasvaisi vasta tulevaisuudessa. Lisäksi Knaapin (2007) työssä esitettiin 

muutoksia Jyväskylän verkon rakenteeseen muun muassa yhdyslinjoja rakentamalla. Erään 

linjan painehäviön havaittiin kasvavan tulevaisuudessa normaaliajossakin suunnilleen 

lukemaan 3,1 bar/km, minkä takia sen saneeraaminen saattaisi tulla ajankohtaiseksi. Näistä 

seikoista huolimatta Jyväskylän kaukolämpöverkon tila luonnehdittiin erinomaiseksi ja 

hyvin häiriöitä kestäväksi. (Knaapi 2007.) 

Ronkainen (2002) tarkasteli diplomityössään Vaasan kaukolämpötoiminnan kehittämistä ja 

tutki Komartekin Flowra 32 verkostolaskentaohjelman avulla kaukolämpöverkon 

siirtokykyä myös tulevaisuuden kuormitustilanteissa. Huippukuorman oletettiin tässäkin 

työssä kasvavan runsaasti. Siihen on oletettu vuonna 2012 vastattavan 40 MW tehoisella 

raskasöljykattilalla. Kulutuksen kasvun vaikutus siirtokykyyn olisi myös niin suuri, että 
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yhden välipumppaamon rakentaminen tulisi tarpeen. Tälle kaavailtiin työssä kahta 

vaihtoehtoista paikkaa. Lisäksi Ronkainen (2012) ehdottaa työssään useiden linjojen 

uusimista suurempiin tai vaihtoehtoisesti näille rinnakkaislinjojen rakentamista. Työssä 

pohdittiin myös kaukolämpöakun rakentamista voimalaitoksen yhteyteen, koska se on 

ainoa looginen paikka, jossa myös verkoston siirtokyky on riittävä. Kaukolämpöakku 

muuttaisi hieman Vaasan kaukolämpöverkon ajotilanteiden hallintaa ja se korvaisi samalla 

nykyisen verkon paisunta-astian, koska kahden paisunta-astian järjestelmä vaatisi kalliin ja 

monimutkaisen automaation. (Ronkainen 2002.)  

2.5.3 Alan toimijoiden käytäntöjä 

Kaukolämpöalan toimijoilla on vaihtelevia käytäntöjä kaukolämpöverkon käytön suhteen. 

Pienissä verkoissa ei ole edes tarvetta hyödyntää akkumulointia, koska etäisyydet ja 

viiveajat ovat lyhyitä. Samasta syystä lyhyeen verkkoon voidaan syöttää hieman 

viileämpää vettä. On tavallista, että kaukolämmön menolämpötila perustuu vanhaan 

kokemusperäiseen tietoon, jonka pohjalla voi olla jokin suositus. Enenevissä määrin 

kuitenkin nykyään hyödynnetään myös verkostomallinnusta, jonka avulla on mahdollista 

selvittää alimmat mahdolliset asiakkaille toimitettavat lämpötilat eri olosuhteissa. 

Tarkastellaan esimerkkeinä Kokkolan ja Seinäjoen kaukolämpöverkkojen käyttöä, koska 

ne ovat vastaavan kokoisia kaukolämpötoimijoita, kuin Kotkan Energia. Kokkolan 

Energian kaukolämmön myynti on jonkin verran pienempää kuin Kotkan Energian. 

Kokkolassa kaukolämpöverkkoon ajetaan 72 °C asteista kaukolämpövettä ulkolämpötilaan 

8 °C saakka. Tätä kylmemmällä säällä menoveden lämpötila nousee lineaarisesti – 29 °C 

lämpötilaan saakka, josta eteenpäin se on 115 °C. Säätökäyrä siis perustuu pelkkään 

ulkolämpötilaan ja se on mitoitettu asiakkaiden käyttöveden lämmönsiirtimien 

lämmöntarpeen mukaan. Kokkolassa hyödynnetään akkumulointia vain satunnaisesti 

kovilla pakkasilla aamuhuippujen tasaamiseen. (Söderström 2014.) Seinäjoen Energia on 

hieman Kotkan Energiaa suurempi kaukolämmönmyyjä. Seinäjoella kaukolämmön 

menolämpötila on 75 °C ulkolämpötilaan 10 °C saakka, josta 0 °C lämpötilaan mennessä 

se nousee lineaarisesti 81 °C lämpötilaan ja edelleen – 30 °C lämpötilaan mennessä 120 °C 

lämpötilaan. Säätökäyrä on muotoutunut kokemusperäisen tiedon lisäksi 

verkostolaskennan kautta. Seinäjoella akkumulointia käytetään enemmän ja sen avulla 

pyritään välttämään raskaan polttoöljyn käyttöä. (Pieniniemi 2014.) 
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Metso ja Fortum ovat yhteistyössä luoneet kaukolämpöverkon optimointiratkaisun, joka 

perustuu Metson kehittämään höyryverkon optimointiin. Pohjana ratkaisussa on 

ennustavaan ja itseään korjaavaan malliin perustuva säätöteknologia, joka seuraa lukuisia 

eri muuttujia, ennustaa tärkeimpiä muuttujia ja huomioi käytön rajoitteet. Mahdollisimman 

tarkalla säädöllä pyritään vähentämään kaukolämpöverkon lämpöhäviöitä ja samalla 

ylläpitää verkon käyttötila optimaalisena mahdollisia nopeita muutoksia varten. 

Käytännössä tämä toteutuu automaattisella kaukolämmönjakelun säätöjärjestelmällä, joka 

säätää tehokkaasti painetta ja lämpötilaa kaukolämpöverkon eri kohdissa. Teknologia 

otetaan ensimmäisenä käyttöön Espoossa Fortum Suomenojan yhteistuotantolaitoksella, 

mutta sen uskotaan voivan hyödyttää kaukolämpöä jakelevia energiayhtiöitä kaikkialla. 

(Metso 2013.)   
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3 KOTKAN ENERGIA  

Tässä luvussa tarkastelu siirtyy Kotkan Energiaan ja erityisesti yhtiön kaukolämpö-

toimintaan. Luku alkaa lyhyellä perustietojen esittelyllä, josta siirrytään sähkön ja 

erityisesti lämmön tuotannon esittelyyn Kotkan Energialla. Tässä kohtaa esitellään 

yhteistuotantolaitokset sekä kaikki lämpöä tuottavat laitokset. Tarkastelu kohdistetaan 

myös näillä laitoksilla käytettyihin polttoaineisiin sekä tuotantomääriin. Kaikki tarkastelu 

tehdään vuoden 2013 tuotannon pohjalta, koska siitä on olemassa tuoreimmat koko vuoden 

kattavat tilastot. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan kaukolämmön jakelua ja 

kulutusta, jolloin tulee luonnollisesti tarpeen esitellä Kotkan Energian kaukolämpöverkosto 

ja sen ominaisuudet. Verkoston putkien, laitteiden ja pumppujen esittelyn lisäksi ruoditaan 

kaukolämpöverkon käyttötapoja Kotkassa ja esitellään verkostomallinnusta.  

3.1 Perustiedot 

Vuonna 1993 perustettu Kotkan Energia Oy on kokonaan Kotkan kaupungin omistama 

yhtiö, joka työllistää lähes sata työntekijää. Energialaitostoiminta alkoi Kotkassa jo 1922 ja 

kaukolämmön jakelu vuonna 1967. Yhtiön vuoden 2013 liikevaihto oli noin 43,2 

miljoonaa euroa, josta liikevoittoa oli 4,9 M€ ja tulos 2,3 M€. Kotkan Energian tärkeimmät 

liiketoiminta-alueet ovat kaukolämmön myynti ja jakelu, teollisuushöyryn myynti, sähkön 

myynti ja jätteen hyödyntämispalvelu. Yhtiö on jaettu kolmeen toimiryhmään: tuotanto-, 

kaukolämpö-, ja yrityspalveluihin. Jokainen ryhmä koostuu pienemmistä osa-alueista 

vastaavista tiimeistä. Tässä luvussa esitellään yksityiskohtaisemmin juuri Kotkassa 

toteutettuja menetelmiä kaukolämmön tuotantoon ja jakeluun sekä syvennytään lisää työn 

pääaiheeseen eli kaukolämpöverkon käyttöön. 

3.2 Lämmön ja sähkön tuotanto Kotkassa 

Lämpöä Kotkan Energia Oy tuotti myyntiin vuonna 2013 yhteensä 564 GWh, josta 

kaukolämmön myyntiä oli 376 GWh ja höyryn myyntiä 188 GWh. Sähkön 

kokonaistuotanto oli 108 GWh. Sähköstä 80,0 GWh tuotettiin Hovinsaaren 

voimalaitoksella, 26,4 GWh hyötyvoimalalla ja loput noin 1,9 GWh sähköstä tuotettiin 

kolmella Kotkan Energia Oy:n omistamalla tuuliturbiinilla. Kaukolämmöstä suurin osa 

tuotettiin Hovinsaaren voimalaitoksella. Lisäksi tärkeitä kaukolämpöä tuottavia yksiköitä 
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ovat hyötyvoimalaitos, Karhulan biolämpölaitos ja Kotkamills. Matalapainehöyryä 

tuotettiin paikallisen teollisuuden käyttöön Hovinsaaren voimalaitoksella 97,1 GWh ja 

hyötyvoimalaitoksella 86,5 GWh. Seuraava taulukko 1 esittelee Kotkan Energia Oy:n 

tuotteiden myynnin ja polttoaineiden kokonaiskäytön määriä vuosina 2009 – 2013. 

(Tilastot 2013.) 

Taulukko 1. Kotkan Energia Oy:n myynti ja polttoaineiden käyttö 2009 – 2013. (Tilastot 2013) 

Tuotteiden myynnit ja 

polttoaineiden käyttö (GWh) 
2009 2010 2011 2012 2013 

Sähkön tuotanto 175 196 160 133 113 

Kaukolämmön myynti 399 441 381 401 376 

Höyryn myynti 204 204 196 188 188 

Polttoaineiden kokonaiskäyttö 961 1 052 964 907 847 

 

Taulukosta 1 havaitaan tuotantojen ja myyntien runsas vaihtelu kyseisten vuosien aikana. 

Saman vuoden sisäisten lukujen välillä voidaan huomata korrelaatiota, mutta kuitenkin 

samalla selvästi nähdään, että kaukolämmön myynnin ja sähkön tuotannon välillä ei ole 

täysin suoraa yhteyttä, vaan niiden määrät voivat liikkua suhteessa toisiinsa. Tämä kertoo 

tuotannon säädettävyydestä. On tärkeää kyetä säätämään tuotantoa niin, ettei esimerkiksi 

täyttä kaukolämpötehoa tuottaessa ole välttämätöntä tuottaa myös sähköä täydellä teholla, 

jos sen hetkisen markkinahinnan mukaan se ei olekaan kannattavaa. Taas korkean sähkön 

markkinahinnan aikaan on kannattavaa kyetä lisäämään sähkön tuotantoa, vaikka 

kaukolämmön kulutus pysyisikin vakiona.  

Lämmön ja sähkön tuotannon suhde Kotkan Energialla on monimutkainen ja hyvin 

muunneltavissa. Säädettävyydestä kertoo se, että Hovinsaaren voimalaitoksella olisi 

teoriassa mahdollista tuottaa jopa pelkkää sähköä, vaikka kyseessä on yhteistuotantolaitos. 

Käytännössä kuitenkin voi tulla vain tilanteita, joissa tuotetaan pelkkää lämpöä eli 

teollisuushöyryä tai kaukolämpöä, mutta tavallisesti kuitenkin tuotetaan molempia sähkön 

lisäksi. Tyypillisesti Hovinsaaren voimalaitos tuottaa kaukolämpöä kulutuksen mukaan ja 
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sähköä sivutuotteena. Hovinsaaren voimalaitoksen tuotannon säädön monipuolisuuden 

kulmakivi on höyryn hyödyntäminen. Kattiloilla tuotettu höyry voidaan hyödyntää sähkön, 

teollisuushöyryn tai kaukolämmön tuotantoon tilanteeseen sopivalla tavalla. Korkeakosken 

hyötyvoimalaitoksen säätövara on Hovinsaaren voimalaitosta pienempi, koska se on 

järjestelmänä yksinkertaisempi. Sen tuotanto perustuu lähes vakiona säilyvään 

polttotehoon ja paikalliseen teollisuushöyryn kulutukseen, joka vaikuttaa sähkön ja 

kaukolämmön tuotantoon.  

3.2.1 Kaukolämmön tuotanto 

Tässä luvussa esitellään Kotkan Energia Oy:n kaukolämmön tuotannon perusteita ja 

seuraavissa luvuissa voima- ja lämpölaitoksista erityisesti kaukolämpöä tuottavat laitokset. 

Tuulivoimalat jätetään tarkastelematta, koska niiden sähkön tuotannolla ei ole varsinaista 

merkitystä yhteistuotannonkaan kannalta. Kaukolämpö tuotetaan pääasiassa Hovinsaaren 

voimalaitoksella, joka vuonna 2013 tuotti 281,7 GWh kaukolämpöä, mikä on noin 66 % 

kaukolämmön kokonaistuotannosta. Hyötyvoimalaitos Korkeakoskella tuotti 

kaukolämmöstä 60,7GWh ja Karhulan biolämpölaitos 41,4 GWh. Kotkamillsin 

paperitehtaalta lämpöä ostettiin 40,7 GWh ja varalämpölaitoksilla tuotettiin yhteensä 2,0 

GWh. (Tilastot 2013.) Seuraavassa taulukossa 2 on lueteltu kaikkien laitosten 

kaukolämmön tuotannot vuodelta 2013. Ensimmäiset viisi tuotantomäärää taulukossa ovat 

Hovinsaaren voimalaitoksen eri yksikköjen tuottoja. Lisäksi saman taulukon 

keskimmäinen sarake esittelee kyseisten yksikköjen huipputehon. Huipputehojen summaan 

ei ole laskettu Hovinsaaren matalapainehöyryvaihtimia, koska ne eivät nykyisellään kuulu 

kaukolämmön tuotantokapasiteettiin, eikä niiden käyttöön myöskään riitä 

matalapainehöyryä, jos muu kaukolämpökapasiteetti on käytössä. Taulukon viisi viimeistä 

yksikköä ovat fossiilisia polttoaineita käyttäviä lämpölaitoksia varatehon tuotantoon. 
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Taulukko 2. Laitosten ja yksiköiden huipputehot sekä kaukolämmön tuotannot Kotkan Energian  

verkkoon 2013. (Tilastot 2013) 

Yksikkö Teho [MW] Tuotanto [MWh] 

Kaukolämpöperä 45 139 266 

Savukaasupesuri 17 85 381 

Reduktiovaihdin 55 53 732 

MP höyryvaihtimet 2 x 15 18 

Kombi KL-ekonomaiseri 10 3 266 

Hyötyvoimalaitos 18 60 717 

Karhulan biolämpökeskus 19 41 430 

Kotkamills 10 40 678 

Itäkatu 2 x 25 392 

Karhuvuori 2 x 10 237 

Madesalmi 8 102 

Pappila III 10 1 257 

Pappila II 8 8 

Yhteensä 269 426 483 

 

Seuraava kuva 3 näyttää vuoden 2013 kaukolämmön tuotannon laitoskohtaisesti jokaisena 

vuoden tuntina. Kuvan graafi muodostuu laitosten ja tuotantoyksiköiden tuotantojen 

tuntikeskiarvojen muodostamista tilastotiedoista. Tuotannot on pinottu siten, että 

peruskuormateho on alimmaisena ja huipputehot näiden päällä. Käynnistysjärjestyksen 

mukaan järjestetyn kuvaajan perusteella on hyvin havaittavissa millä tehoilla laitoksia 

voidaan käyttää ja mihin aikoihin vuodesta on eniten tarvetta lisäteholle. Kuvan 3 tiedot 

perustuvat kyseisten tuotantoyksikköjen tehojen tuntikeskiarvoihin, jotka on luettu niitä 

tallentavasta ToPi-järjestelmästä. Tuntien sijaan tehot on selvyyden vuoksi ilmaistu 

kuukausien suhteen.  
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Kuva 3. Kaukolämmön tuotanto tuntitasolla tuotantoyksiköittäin Kotkassa vuonna 2013.  

 

Edellistä kuvaa tulkitsemalla voidaan havaita monenlaisia asioita Kotkan Energian 

kaukolämmön tuotannosta. Suurimmista tuotantoyksiköistä voidaan helposti havaita niiden 

huoltoseisokkijaksot ja niiden tuotantoa korvaavat laitokset. Hovinsaaren voimalaitoksen 

biokattilan huoltoseisokit voidaan havaita erityisesti sen savukaasupesurin tuoton 

katkoksista. Tällöin on käytetty Karhulan biolämpölaitosta korvaavana lämmöntuottajana. 

Kotkamillsin ja Korkeakosken hyötyvoimalaitoksen huoltojaksot ovat selkeämmin 

nähtävillä. Seuraava kuva 4 havainnollistaa kaukolämmön tuotantoa Kotkan Energialla 

ulkolämpötilan suhteen. Tässäkin on käsitelty koko vuoden 2013 aikana kerätty data tunnin 

jaksoina. Kaukolämpöteho on kaikkien edellisen kuvan tuotantoyksiköiden yhteenlaskettu 

teho. Kaukolämpötehot on lajiteltu ulkolämpötiloittain ja käyrä muodostuu näiden 

keskiarvoista. Ulkolämpötila on Hovinsaaren ja Korkeakosken voimalaitosten 

mittauspisteiden asteen tarkkuudelle pyöristetty keskiarvo. 
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Kuva 4. Kaukolämpötehon suhde ulkolämpötilaan Kotkassa vuonna 2013. 

  

Kuvasta 4 havaitaan, että kaukolämmön tarve Kotkassa kasvaa ulkoilman jäähtyessä hyvin 

tasaisesti ja yli 15 °C lämpötilassa kulutus on melko vakio ja lämpötilasta riippumaton. 

Kovemmilla pakkasilla kulutus hieman vaihtelee, mikä johtuu osittain mittausdatan 

vähyydestä, mikä heikentää kuva käyrän luotettavuutta. Osin vaikutusta on myös 

kuluttajien mahdollisista lämmönkulutusta säätävillä toimenpiteillä. Kaukolämmön 

kulutuksen kasvu lämpötila välillä + 12 °C ja – 10 °C on kuitenkin hyvin tasaista eikä 

kasvu tämänkään jälkeen kuitenkaan vähene merkittävästi. Seuraavat luvut 3.2.2 ja 3.2.3 

esittelevät tarkemmin kaukolämpöä tuottavia laitoksia ja niiden ominaisuuksia. 

3.2.2 Yhteistuotantolaitokset 

Kotkan Energia Oy:llä on kaksi CHP-laitosta eli sähköä ja lämpöä yhdistetysti tuottavaa 

laitosta. Hovinsaaren voimalaitos on Kotkan Energia Oy:n päätuotantolaitos, joka tuottaa 

valtaosan kaupungin kaukolämmöstä, tarpeen vaatiessa jopa 250 GWh sähköä vuodessa ja 

lisäksi prosessihöyryä läheiselle teollisuudelle. Korkeakosken hyötyvoimalaitos tuottaa 

myös sähköä, kaukolämpöä ja prosessihöyryä, mutta Hovinsaaren voimalaitoksesta 

poiketen hyötyvoimalaitoksen päätuote on teollisuudelle myytävä prosessihöyry 
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kaukolämmön sijaan, sillä jopa yli puolet sen tuotannosta on teollisuushöyryä. Hovinsaaren 

voimalaitoksella on modernin biovoimalaitoksen lisäksi kombivoimalaitos sekä 

apukattilalaitos. Yhteistuotannon teoriaa ja toimintaa selitettiin tarkemmin luvussa 2.2.2. 

Seuraavat alaluvut esittelevät tarkemmin Hovinsaaren voimalaitosta ja Korkeakosken 

hyötyvoimalaitosta. 

3.2.2.1 Hovinsaaren voimalaitos 

Hovinsaaren voimalaitos tuottaa Kotkan Energian päätuotantolaitoksena suurimman osan 

tuotetusta sähköstä ja lämmöstä. Se on kokonaisuutena nykyaikainen ja ympäristö-

ystävällinen laitos, jossa on erityisesti panostettu savukaasujen puhdistukseen ja 

ympäristöhaittojen minimointiin. Hovinsaaren voimalaitos koostuu maakaasua käyttävästä 

kombivoimalaitoksesta, biovoimalaitoksesta sekä maakaasukäyttöisestä apukattilasta. 

Kombi- ja biokattila käyttävät samoja höyryturbiineja. Maakaasua laitoksella voidaan 

hyödyntää korkeintaan teholla 140 MW ja kiinteitä polttoaineita biokattilassa teholla 66 

MW. Seuraavassa kuvassa 5 on ilmakuva Hovinsaaren voimalaitoksesta sekä selitykset 

tärkeimpien laitoskomponenttien sijainneista. 

 

 

Kuva 5. Hovinsaaren voimalaitos. (Kotkan Energia 2013.) 
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Biokattilassa käytetään puuperäisten polttoaineiden lisäksi turvetta, kierrätyspolttoainetta 

ja muita biopolttoaineita kuten ruokohelpeä. Käytettävästä kiinteästä polttoaineesta 30 – 40 

% on turvetta, 50 – 60 % puuperäisiä polttoaineita ja noin 10 % kierrätyspolttoainetta. 

Fortum Engineering Oy:n valmistaman leijupetikattilan suurin polttoaineteho on edellä 

mainittu 66 MW ja tuorehöyryteho 61 MW. Tuorehöyryä tuotetaan tällöin 21,6 kg/s 

paineessa 62 bar ja lämpötilassa 480 °C. Pelkällä biokattilan tuottamalla höyryllä voidaan 

tuottaa esimerkiksi 12 MW sähkötehoa, 20 MW prosessihöyryä väliotolta ja 25 MW 

kaukolämpöä lauhduttimelta. Tuotantojako kuitenkin vaihtelee kulutuksen mukaan ja 

tyypillisesti väliottoteho on pienempi. Biokattilan savukaasut puhdistetaan savukaasu-

pesurilla ja Ion Blast Oy:n valmistamalla sähkösuodattimella. Savukaasupesurissa on 

lisäksi lämmöntalteenotto kaukolämmönvaihtimella, jonka teho on noin 17 MW, mutta se 

on parhaimmillaan tuottanut jopa yli 20 MW kaukolämpötehoa. (Kotkan Energia Oy 

2013.) Kuva 6 havainnollistaa Hovinsaaren biokattilan rakennetta. 

 

 

Kuva 6. Kotkan Energia Oy:n leijupetikattilan havainnekuva. (Kotkan Energia Oy 2013) 
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Vuonna 1997 valmistuneen GT10-kaasuturbiinin on toimittanut ABB Stal. Sen 

polttoaineteho on 75 MW ja sähköteho 25 MW. Sen perään sijoitettu Foster Wheelerin 

lämmöntalteenottokattila tuottaa maksimissaan 60 megawatin höyrytehon. Sen 

saavuttamiseksi siinä on mahdollista tuottaa 30 MW ylimääräinen teho maakaasun 

lisäpoltolla. Lisäksi sen viimeisenä vaiheena oleva kaukolämpöekonomaiseri voi tuottaa 

korkeintaan 10 MW kaukolämpötehon. Hovinsaaren voimalaitoksen pääturbiinin on myös 

toimittanut ABB Stal. Se on kaksivaiheinen VAX-höyryturbiini, jonka suurin sähkötehon 

tuotto on 19 MW, prosessihöyryn tuotto väliotolla 20 MW ja kaukolämpöteho 

lauhduttimelta 45 MW. Turbiinin korkea- ja matalapaineosa käyttävät molemmat 

generaattoria sen eri puolin vaihteen kautta. ABB-turbiinilla voidaan myös tuottaa pelkkää 

lauhdesähköä, jolloin sen sähkötehon tuotto on 16 – 19 MW, kun yhdistetyssä 

kaukolämpötuotannossa se on 8 – 15 MW. Tällöin kaukolämpölauhdutin toimii 

perinteisenä lauhduttimena, jonka tuottama hukkalämpö ajetaan mereen. Matalampaan 

lämpötilaan lauhduttaminen lisää turbiinin sähkötehoa, mutta laskee kaukolämmön 

tuotantoa.  

Siemensin höyryturbiini on otettu käyttöön vuonna 1962, mutta sitä on vuosien varrella 

päivitetty vuosihuoltojen yhteydessä vastaamaan nykyaikaisempia vaatimuksia. Turbiinin 

höyryteho on 40 MW höyryn massavirralla 12 kg/s. Tällöin saatava sähköteho on 5,5 MW 

ja prosessihöyryteho 33 MW. Vuonna 2014 vanha Högfors-apukattila korvattiin uudella 

myös maakaasua käyttävällä Danstokerin apukattilalla. Sen kahden Oilonin valmistaman 

maakaasupolttimen yhteisteho on 23 MW. Apukattilan pääkäyttötarkoitus on 

teollisuushöyryn tuotanto, mutta tarvittaessa sen avulla voidaan tuottaa kaukolämpöäkin 

reduktiovaihtimen kautta.  

Hovinsaaren voimalaitokselle kaukolämmön paluupuolen vedestä lähes kaikki kierrätetään 

ennen varsinaista lämmitystä savukaasupesurin lämmönvaihtimien kautta. Savukaasu-

pesurilla erotetaan rikkiä savukaasuista, mutta sillä saadaan myös lämpöä talteen jopa 17 

MW teholla. Vuonna 2013 savukaasupesurin kahdella lämmönvaihtimella tuotettiin peräti 

85,38 GWh lämpöenergiaa kaukolämpöveteen. Suurin osa kaukolämmöstä Hovinsaaren 

voimalaitoksella tuotetaan ABB-turbiinin kaukolämpöperän lämmönvaihtimelta, jonka 

suurin teho on 45 MW. Vuonna 2013 sillä tuotettiin 139,11 GWh kaukolämpöä. Kolmas 

merkittävä kaukolämmön tuottaja Hovinsaaren voimalaitoksella on reduktiolämmönvaih-
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din, jolla lämmitetään matalapainehöyryn avulla kaukolämpövettä. Tämä matalapaineinen 

höyry voidaan tuottaa turbiinin väliotolla tai apukattilalla. Reduktiovaihtimen huipputeho 

on 55 MW. Vuonna 2013 sillä tuotettiin kaukolämpöä 53,73 GWh. (Tilastot 2013.) 

Reduktiovaihdin on tavallisesti viimeinen kaukolämpövettä lämmittävä komponentti 

Hovinsaaren voimalaitoksella, joten sen tarkoituksena on saattaa kaukolämmön menovesi 

haluttuun lämpötilaan. 

Lisäksi kaukolämpöä voidaan Hovinsaaren voimalaitoksella tuottaa kombilaitoksen 

ekonomaiserilla ja vanhoilla höyrylämmönvaihtimilla. Nämä ovat osa laitoksen 

vanhempaa rakennetta, minkä takia niillä on erillinen kierto. Näillä lämmön tuottajilla 

lämmitys kohdistuu tämän takia suoraan verkosta palaavaan kaukolämpöveteen ja 

lämmitetty vesi siis jatkaa suoraan takaisin kaukolämpövesikiertoon kulkematta ensin 

savukaasupesurin lämmöntalteenoton tai jälkeen reduktiolämmönvaihtimen kautta. 

Kombilaitoksen ekonomaiserin huipputeho on 10 MW ja se tuotti vuonna 2013 

kaukolämpöä 3,27 GWh. Matalapainehöyryä käyttäviä vanhoja lämmönvaihtimia on kaksi 

ja niiden kummankin teho on 15 MW. Niiden käyttö on jäänyt hyvin vähäiseksi, sillä niitä 

käytetään lähinnä vain vaikeissa mutta harvinaisissa häiriötilanteissa. Vuonna 2013 niillä 

tuotettiin kaukolämpöä vain 18,4 MWh. (Tilastot 2013.) 

Taulukossa 2 esiteltiin myös edellisessä kappaleessa luetellut Hovinsaaren voimalaitoksen 

kaukolämmön tuotannot. Tuotannot voidaan kuitenkin jakaa myös biokattilan tuotannon ja 

kombivoimalaitoksen tuotannon kesken. Kombin tuotannon tilastotieto kertoo suhteessa 

vähäisestä käytöstä, sillä vuonna 2013 se oli noin 13 GWh, kun biokattilan yhteenlaskettu 

kaukolämmön tuotanto oli Hovinsaaren kaukolämmön tuotannosta jäljelle jäävä osuus eli 

268 GWh. Hovinsaarella kului kyseisenä tarkasteluvuonna kaukolämmön omakäyttöön 

8,45 GWh lämpöenergiaa. (Tilastot 2013.) 

3.2.2.2 Korkeakosken hyötyvoimalaitos 

Vuonna 2009 Kotkan Korkeakoskelle valmistunut hyötyvoimalaitos hyödyntää lajiteltua 

kotitalousjätettä energiantuotantoon. Hyödynnettäväksi kelpaava jäte on kotitalouksien ja 

teollisuuden kuivaa jätettä, josta on eroteltu kierrätettävät materiaalit jätteen syntypaikalla. 

Jätettä kerätään Kotkaan Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Mikkelin 

alueilta. Vuosittainen jätteen polttoainekäyttö on noin 100 000 tonnia, joka vastaa noin 260 
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GWh energiana. KeppelSeghersin arinakattilan suurin polttoaineteho on 34 MW ja sen 

höyryarvot ovat 40 bar ja 400 °C. Voimalaitoksen turbiini on Turbomachin toimittama 

väliottolauhdeturbiini, jonka suurin sähköteho on 8,5 MW. Normaalissa ajotilanteessa 

sähköä kuitenkin tuotetaan noin viiden megawatin teholla prosessihöyrytehon ollessa 15 

MW ja kaukolämpötehon 8 MW. Hyötyvoimalaitoksella on myös kaksi omaa 

apukattilaansa. Näiden Vaporin valmistamien 10 MW tulitorvi-tuliputkikattiloiden 

polttoaineena käytetään maakaasua. Niiden ensisijainen käyttötarkoitus on tehdashöyryn 

tuotannon varmistaminen, mutta toista niistä voidaan käyttää myös kaukolämmön 

tuotannon tukemiseen tarvittaessa. 

Voimalaitoksen vuotuinen sähköntuotanto on noin 25 GWh ja lämmöntuotanto yhteensä 

noin 180 GWh, josta vain noin kolmannes on kaukolämpöä. Hyötyvoimalaitoksen toiminta 

vähentää ilmakehään päätyviä hiilidioksidipäästöjä vuosittain 55 000 tonnia, mikä on jopa 

17 000 tonnia enemmän kuin Hovinsaaren biovoimalaitoksen vastaava arvo. (Kotkan 

Energia Oy 2013.) Lisäksi erittäin merkittävä ympäristöhyöty saadaan metaanipäästöjen 

vähentymisestä, kun jätettä ei sijoiteta kaatopaikalle mätänemään, vaan se poltetaan. 

Kuvassa 7 on esillä Korkeakosken hyötyvoimalaitoksen periaatekuva ja päärakenneosien 

esittely. 

 

Kuva 7. Hyötyvoimalaitoksen periaatekuva. (Kotkan Energia Oy 2013.) 
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3.2.3 Lämpölaitokset 

Kotkan Energialla on edellä mainittujen yhteistuotantolaitosten lisäksi pelkkää lämpöä 

tuottavia laitoksia eri puolin kaukolämpöverkkoa. Näiden lämpölaitosten tarkoituksena on 

varmistaa erityisesti Hovinsaaren voimalaitoksen suhteen verkon etäisimpien kuluttajien 

lämmönsaanti huippukulutuksen aikaan. Tärkein lämpölaitoksista on Karhulan 

biolämpölaitos, joka on lämmityskauden peruskuormalaitos. Lämpölaitoksista sitä 

käytetään eniten, mikä johtuu edullisen bioenergian käytöstä. Karhulan biolämpölaitosta 

kutsutaan Karbioksi ja sen suurin kaukolämpöteho on 19 MW. Karbion vuotuinen 

käyttöaika on noin 5 – 6 kuukautta, mikä koostuu lämmityskauden ja huoltoseisokkien 

aikaisesta ajosta. Vuonna 2013 se tuotti kaukolämpöä 41,43 GWh, mikä tarkoittaa 

suunnilleen 2300 tunnin huipunkäyttöaikaa. Karhulan biolämpölaitoksen on toimittanut 

Metso Oy. Laitoksen biokattilassa on kekoarina, johon polttoaine syötetään keskeltä. 

Polttoaine eli tyypillisesti metsähake valuu palaessaan alaspäin pitkin pyöriviä 

rengasmaisia paloalueita. Palamisilma syötetään tasaisesti polttoalueella arinan läpi. 

Karbio on lämpölaitoksista ainoa, jossa on erillinen vesikierto kattilassa eli 

kaukolämpövesi lämmitetään laitoksella epäsuorasti lämmönsiirtimen kautta eikä suoraan 

kattilassa, kuten lämpökeskuksissa tavallisesti. Kuvassa 8 on esillä Karhulan 

biolämpölaitoksen kekoarinakattilan periaatekuva. 

 

 

Kuva 8. Karhulan biolämpölaitoksen kekoarinakattilan periaatekuva. (Kotkan Energia Oy 2013.) 
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Käytännössä pelkkään huippukuormakäyttöön sekä mahdollisten vikatilanteiden ajaksi 

tarkoitettuja kaukolämpöverkkoon liitettyjä lämpölaitoksia Kotkan Energialla on käytössä 

neljä kappaletta ja kolmessa näistä on kaksi kattilaa. Suuritehoisin lämpökeskus sijaitsee 

aivan Kotkan keskustan kupeessa Kotkansaaressa. Laitoksen tarkoitus onkin varmistaa 

juuri Kotkansaaren lämmönsaanti. Tämän Itäkadun mukaan nimetyn kiinteän 

lämpökeskuksen teho on 50 MW. Sen kaksi 25 MW kattilaa käyttävät kevyttä polttoöljyä. 

Vuonna 2013 Itäkadun lämpökeskus tuotti 392 MWh lämpöä. Karhuvuoressa sijaitsevalla 

lämpölaitoksella taas varmistetaan riittävä kaukolämmöntuotanto Karhuvuoren, 

Aittakorven ja Ruonalan kaupunginosiin huippukulutuksen ja vikatilanteiden aikana. 

Karhuvuoren kiinteä lämpölaitos sisältää kaksi kevyttä polttoöljyä käyttävää 10 MW 

lämminvesikattilaa, joten laitoksen kokonaisteho on siis 20 MW. Vuonna 2013 

Karhuvuoren lämpölaitos tuotti 237 MWh kaukolämpöä. 

Mussalossa sijaitsevan Madesalmen lämpölaitoksen yhden kuumavesikattilan teho on 8 

MW. Laitoksen yhdistelmäpoltin soveltuisi myös maakaasulle, mutta siinä käytetään 

kevyttä polttoöljyä, koska maakaasua ei ole kyseisellä alueella saatavilla. Madesalmen 

lämpölaitos on vähiten käytetty aktiivinen lämpölaitos. Sillä tuotettiin kaukolämpöä 

Mussalon tarpeisiin vuonna 2013 vain 102 MWh, josta 100 MWh kului pelkästään 

kyseisen vuoden tammikuussa. Kyseessä on siis myös vain äärimmäisessä tarpeessa 

käyttöön otettava lämpölaitos. 

Karhulassa sijaitseva Pappila-niminen lämpökeskus sisältää kaksi siirrettävää 

yhdistelmäpolttimella varustettua lämpölaitosta. Molempien polttimet voisivat käyttää 

maakaasua ja kevyttä polttoöljyä, mutta 10 megawatin tehoinen Pappila III on kytketty 

maakaasuun, joten sitä käytetään enemmän. Vuonna 2013 Pappila tuotti lämpöä 1 265 

MWh, josta kahdeksan megawatin tehoinen Pappila II tuotti kevyttä polttoöljyä polttamalla 

vain 8 MWh. Pappila III tuottikin jopa 63 % näiden neljän fossiilisia polttoaineita 

käyttävien varalämpökeskusten tuottamasta lämmöstä vuonna 2013, koska se on niistä 

ainoa, joka käyttää selvästi polttoöljyä edullisempaa maakaasua. Karhulan alueen 

varatehon tarve laski huomattavasti Karbion käyttöönoton myötä, mikä näkyy Pappilan 

öljykattilan vähäisessä käytössä. Tämän takia Pappila II siirtyi syksyllä 2014 Madesalmeen 

varmistamaan Mussalon ja Hirssaaren kaukolämmön toimitusta. Liitteeseen 1 on koottu 

tiivistetysti edellä esiteltyjen lämpölaitosten perustietoja. 
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Kotkan Energialla on lisäksi yksi ulkopuolinen kaukolämmöntoimittaja. Kotkamills Oy 

myy Kotkansaarella sijaitsevalta tehtaaltaan kaukolämpöverkkoon tuottamaansa lämpöä 

korkeintaan teholla 10 MW. Kotkan Energian ja Kotkamillsin välisen sopimuksen 

määrittämä kaukolämmön myynnin minimiteho Kotkamillsin kombivoimalaitoksen 

lämmöntalteenottokattilasta on 4 MW ja toukokuusta elokuuhun vähintään 2 MW. Lisäksi 

erikseen sovittaessa kaukolämpöä saadaan höyrylämmönvaihtimelta korkeintaan teholla 5 

MW, mikä on perustuotantoa kalliimpaa lämpöä ostaa verkkoon. Vuonna 2013 Kotkamills 

tuotti lämpöä Kotkan energian kaukolämpöverkkoon yhteensä 40,68 GWh, josta 1,14 

GWh oli höyrylämmönvaihtimella tuotettua. Sopimuksen mukaan tuotannon tulee olla 

vuosittain 30 – 80 GWh. Kotkamillsin tuotanto on kokonaistuotannon suhteen hyvin 

tasaista kuukausitasolla, koska sen tuotantoa määrittää paperitehtaan käynnissäpito, mikä 

on pääasiassa jatkuvaa. Tämän takia sen tuotannon osuus on talvikuukausina alle 

kymmenys koko kaukolämmön tuotannosta, mutta kesällä jopa neljännes. Kotkamilssin 

kaukolämmön tuotanto kylläkin laski kesäkuukausien ajaksi suunnilleen teholle 4 MW, 

kun se muulloin oli enimmäkseen noin 6 MW, mutta toisinaan yli yhdeksänkin. 

Edellä esiteltyjen laitosten lisäksi Kotkan Energia Oy omistaa kaksi lämpölaitosta, jotka 

eivät tuota lämpöä kaukolämpöverkkoon. Vaasan Oy:n ja Suomen Rehu Oy:n tehtaille 

tuotettava lämpö tuotetaan erillisillä maakaasua käyttävillä lämpölaitoksilla, jotka 

sijaitsevat lähekkäin kyseisten tehtaiden välisellä piha-alueella. Vaasan Oy:n 

kuumavesikattilan tuotanto kuluu kokonaan sen omaan käyttöön, mutta Suomen Rehu 

Oy:lle höyryä tuottavan laitoksen tuotannosta osa kuluu myös Vaasan Oy:n tarpeisiin. 

Kotkan Energia Oy toimittaa maakaasun näiden laitosten käyttöön. 

3.2.4 Käytetyt polttoaineet 

Tämä luku sisältää lyhyehköt esittelyt kaikista Kotkan Energialla käytetyistä polttoaineista, 

niiden koostumuksista, hankinnasta ja perusominaisuuksista. Lisäksi käsitellään 

polttoaineiden hintoja ja verotusta. Kotkan Energia käyttää bio-, kierrätys-, jäte- ja 

fossiilisia polttoaineita lämmöntuotannossa. Käytetyt biopolttoaineet ovat lähinnä 

puuperäisiä ja fossiiliset enimmäkseen maakaasua, mutta myös kevyttä polttoöljyä 

joudutaan hieman käyttämään huippukulutuksien aikaan. Fossiiliset polttoaineet ovat 

käytössä selkeästi biopolttoaineita kalliimpia lähinnä verotuksellisista syistä. Tämän takia 

on ehdottoman kannattavaa välttää niiden käyttöä pyrkimällä mahdollisuuksien mukaan 
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tuottamaan mahdollisimman suuri osa kaukolämmöstä halvemmilla polttoaineilla. 

Hyötyjätteen ja periaatteessa turpeenkin luokittelu uusiutuvien ja fossiilisten välillä on 

hieman mutkikkaampaa kuin tavanomaisilla polttoaineilla. 

Tärkeimmät käytetyt polttoaineet Kotkan Energialla ovat biopolttoaineet, lajiteltu 

kotitalousjäte, turve ja maakaasu. Polttoaineita tuotantoon käytettiin vuonna 2013 yhteensä 

847 GWh. Uusiutuvien energialähteiden käyttöä on viime vuosien aikana onnistuttu 

nostamaan hyvinkin merkittävästi ja vuonna 2013 niiden osuus yhtiön omasta tuotannosta 

oli 56,9 %. Eniten hyödynnetty polttoaine Kotkan Energialla on puuperäisten 

polttoaineiden ryhmä, johon kuuluu muun muassa metsähake, kuori, polttohake ja 

kierrätyspuuhake. Puuperäisiä polttoaineita käytettiin vuonna 2013 polttoaineteholla 

mitattuna 346,2 GWh. Lajitellun kotitalousjätteen osuus, 267,1 GWh, oli toiseksi suurin. 

Turvetta käytettiin 136,7 GWh, maakaasua 76,9 GWh, kierrätyspolttoainetta 17,7 GWh ja 

kevyttä polttoöljyä noin 1,0 GWh. (Tilastot 2013.) Seuraava kuva 9 näyttää polttoaineiden 

käytön kehityksen Kotkan Energialla vuodesta 2001 vuoteen 2013 energiamäärinä ja 

uusiutuvien polttoaineiden osuutena.  

 

 

Kuva 9. Polttoaineiden käyttö Kotkan Energialla vuosina 2001 – 2013. (Kotkan Energia Oy 2013.) 
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Käytetyistä polttoaineista maakaasu, turve ja polttoöljy ovat energiaverotuksen alaisia. 

Energiaverotus sisältää sekä energiasisältöveron että hiilidioksidiveron. Näiden suuruudet 

vaihtelevat polttoainekohtaisesti. Lisäksi maakaasusta ja polttoöljystä on kannettava 

huoltovarmuusmaksua. Sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet ovat kuitenkin verottomia. 

Yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa huomioidaan vain lämmön tuottamiseen 

kulunut polttoaine kertoimella 0,9 kulutukseen luovutetun hyötylämpömäärän suhteen. 

Tulos jaetaan käytettyjen polttoaineiden kesken samassa suhteessa kuin niitä on 

käytettykin. Tämän lisäksi CHP-tuotannossa polttoaineiden hiilidioksidivero puolitetaan. 

(Tulli 2014.)  

Kaikkien polttoaineiden hinnat ovat käytännössä metsähaketta lukuun ottamatta 

heilahdelleet huomattavasti viime vuosina. Nyt tarkastellaan tuoreimpia saatavilla olevia 

hintoja vuodelta 2014. Maakaasun hinta lämmön tuotannossa on noin 44 €/MWh ja CHP-

tuotannossa hiilidioksidiveron puolituksen myötä noin kolme euroa vähemmän. Sähkön 

tuotannossa maakaasun hinta on energiaverotuksen puuttumisen tähden vain noin 32 

€/MWh. Jyrsinturpeen hinta lämmöntuotannossa on noin 18 €/MWh ja sähköntuotannossa 

käytännössä suunnilleen energiaveron verran eli 4,9 €/MWh alhaisempi. Metsähakkeen 

kustannus on noin 21 €/MWh sähkön ja lämmön tuotannossa, sillä energiaverotus ei 

kosketa kumpaakaan. (Tilastokeskus 2014.) Seuraavissa alaluvuissa on esittelyt Kotkan 

Energian käyttämistä polttoaineista hyödyntämismäärien mukaisessa järjestyksessä. 

3.2.4.1 Puupolttoaineet 

Puupolttoaineet nousivat Suomessa vuonna 2012 suurimmaksi energialähteeksi öljyn 

ohitse. Erityisesti metsähakkeen käyttö on kasvanut viime vuosina ja auttanut nostamaan 

uusiutuvien polttoaineiden osuuden kokonaiskulutuksesta 32 prosenttiin. (Tilastokeskus 

2013.) Metsähakkeen hyödyntämistä ovat edistäneet verohelpotukset ja kehittyneet 

tuotantomenetelmät. Aikaisemmin erityisesti korjuukustannusten kalleus rajoitti 

metsähakkeen käyttöä. Kotkan Energia Oy hyödyntää runsaasti puuperäisiä polttoaineita. 

Hovinsaaren voimalaitoksella käytettiin vuonna 2013 noin 295,4 GWh puuperäisiä 

polttoaineita. Lisäksi Karhulan biolämpölaitoksella poltettiin metsähaketta 48,7 GWh. 

Seuraava taulukko 3 esittelee Hovinsaaren voimalaitoksella hyödynnettyjä uusiutuvia 

puupolttoaineita käyttömäärineen. 
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Taulukko 3. Hovinsaaren voimalaitoksella vuonna 2013 käytetyt puupolttoaineet. (Tilastot 2013.) 
 

Puunjalostusteollisuuden sivutuote 8 549 MWh 

Polttohake 40 377 MWh 

Kuori 60 414 MWh 

Metsähake 100 084 MWh 

Kantohake 12 872 MWh 

Kierrätyspuuhake 73 108 MWh 

Yhteensä 297 521 MWh 

3.2.4.2 Jäte 

Korkeakosken hyötyvoimalaitos polttaa syntypaikkalajiteltua kotitalousjätettä, joka 

kuitenkin sisältää heikkotasoisen lajittelun takia kaikkea tyypillisesti kaatopaikalle 

päätyvää ainesta, kuten muovia, lasia ja metalleja. Tätä jätettä pidetään puoliksi 

uusiutuvana polttoaineena. Jäte on tämän jaon perusteella 50 % fossiilinen ja 50 % 

uusiutuva polttoaine. Tämä kohtalaisen karkea oletus perustuu siihen tietoon, että jopa yli 

60 % asumisesta syntyvästä kierrätyskelvottomasta jätteestä muodostuu uusiutuvista 

materiaaleista. Erityisen merkittävää on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen 

energialähteellä, joka ennen päätyi kaatopaikoille ja aiheutti ympäristöhaittoja, kuten 

ilmastonmuutoksen kiihtymistä ja maaperän saastumista. (JLY 2014.) Vuonna 2013 jätettä 

poltettiin Korkeakosken hyötyvoimalaitoksella 267,1 GWh, mikä vastaa noin 101 000 

jätetonnia. Poltettavaa yhdyskuntajätettä Kotkaan kerätään Itä-Uudenmaan, 

Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Mikkelin alueilta. (Tilastot 2013.)  

3.2.4.3 Turve 

Turve syntyy soiden kosteissa oloissa biomassasta, kun suon alimmat kerrokset lahoavat. 

Turvekerros kasvaa noin millimetrin vuodessa, joten se on hyvin hitaasti uusiutuva 

luonnonvara. Suomen turvevarat ovat erittäin suuret ja riittäisivät nykykäytöllä vielä 

useiksi sadoiksi vuosiksi. (Huhtinen et al. 2004, 31.) Uusiutuvuuden hitauden takia turve 

kuitenkin luokitellaan fossiiliseksi polttoaineeksi. Jyrsinturpeet on luokiteltu ryhmiin J6, J8 

sekä J10 ja palaturpeet ryhmiin P10, P12 sekä P13. Tunnuksessa oleva luku määräytyy 

turpeen tehollisen lämpöarvon vähimmäissuuruuden mukaan yksikössä MJ/kg. Korkeampi 
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lämpöarvo perustuu turpeen ominaisuuksista eniten alhaisempaan kosteuspitoisuuteen, 

joka vaihtelee välillä 20 – 65 %. Luokittelu määrittää lämpöarvon ja kosteuden lisäksi 

myös muun muassa turpeen tiheyttä, jaekokoa ja tuhkapitoisuutta. Jyrsinturve on 

palaturvetta yleisempi käytössä. (Raiko et al. 2002, 133–134.)  

Kotkan Energialla vuonna 2013 turvetta hyödynnettiin 136,7 GWh, josta noin prosentti 

poltettiin Karhulan biolämpölaitoksella ja loput Hovinsaaren voimalaitoksella. Tilavuutena 

mitattuna turvetta käytettiin 141 754 kuutiometriä. Kotkan Energia Oy omistaa oman 

pienehkön Kivihaikulan turvetuotantoalueen, jonka jyrsinturpeen tuotanto oli vuonna 2013 

hieman yli 7 000 m
3
 eli noin 5 % turpeen kokonaiskäytöstä. Loput käytetystä turpeesta on 

peräisin paikallisilta turvetuottajilta. Kaiken vuonna 2013 Kotkan Energialla hyödynnetyn 

turpeen yhteinen kosteuden keskiarvo oli 43,1 %. (Taskinen 2014.) 

3.2.4.4 Maakaasu 

Suomeen Länsi-Siperian kaasukentiltä putkistoissa kuljetettava maakaasu on lähes 

puhdasta metaania. Huolimatta siitä, että kyseessä on öljyn tapaan fossiilinen polttoaine, 

palaa maakaasu huomattavasti puhtaammin tuottaen lähinnä vain vesihöyryä ja 

hiilidioksidia palamistuotteena. Metaani on hajuton ja väritön kaasu, joten sen 

havaittavuuden parantamiseksi maakaasuun lisätään hajustinaineita ennen sen syöttämistä 

siirtoputkistosta jakeluputkistoon. (Huhtinen et al. 2004, 37.) 

Kotkan Energia käytti maakaasua 80,4 GWh vuonna 2013, josta myytiin eteenpäin 12,2 

GWh. Omasta käytöstä suurin osa kului Hovinsaaren voimalaitoksella, jossa 

maakaasukombi on suurin kuluttaja. Maakaasun kulutus laski noin puoleen vuodesta 2012, 

kun erityisesti juuri kombivoimalaitoksen käyttöä vähennettiin sähkön jatkuvasti alhaisen 

pörssihinnan takia. Maakaasun käyttö keskittyy erityisesti vuoden kylmimpiin aikoihin, 

mutta sitä kuluu myös Hovinsaaren biokattilan revision aikaan. (Tilastot 2013.)  

Maakaasun jakelusta ja myynnistä Suomessa vastaava Gasum Oy hinnoittelee tuotteensa 

monitasoisesti. Sekä maakaasun siirrosta että energiasta maksetaan kiinteitä ja muuttuvia 

korvauksia. Kaikki maksut peritään kuukausittain ja niistä kiinteät etukäteen ja muuttuvat 

jälkikäteen. Siirron kiinteät kustannukset, kohdemaksu ja siirron tehomaksu, riippuvat 

siirtotehosta. Toimituskohdekohtainen siirtomaksu määräytyy siirretyn energiamäärän 

mukaan ja on halvempi kesäkaudella. Sovittu siirtoteho voidaan myös ylittää, jos 
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verkoston siirtokapasiteetti sallii sen. Ennakkosiirtomaksua peritään siirtotehon ylittävästä 

tehosta ja lisäsiirtomaksua vielä vuotuisen siirtotehon ja ennakkosiirron ylittävästä osasta. 

(Gasum Oy 2013.) 

Maakaasun energian kulutuksesta ostaja tekee etukäteen arviot kuukausi- ja vuositasolla. 

Vuosituote on kulutuksen pohjataso, jonka määrittämällä teholla maakaasua hankitaan 

tasaisesti tunneittain läpi vuoden. Kuukausituote on vastaava, mutta yhden kuukauden eli 

laskutuskauden tunneille. Se on myös hieman kalliimpi. Näistä tuotteista käyttämätönkin 

osuus maksetaan, mutta niistä voidaan saada palautusmaksua, joka on ostohintaa pienempi. 

Kaasu voidaan myös myydä jälkimarkkinoiden kautta toiselle asiakkaalle ja vastaavasti 

jälkimarkkinoilta voidaan myös ostaa kaasua lisätarpeeseen. Kun kiinteä kaasun osto ei 

riitä, on avoimen toimituksen asiakkaiden mahdollista ostaa jousto- ja lisäkaasua. 

Joustokaasua on kiinteän toimituksen ylittävä kaasun osuus ja lisäkaasua joustokaasun 

maksimimäärän ylittävä osuus käytetystä kaasusta. (Gasum Oy 2013.) 

3.2.4.5 Kierrätyspolttoaine 

Kierrätyspolttoaine on yhdyskuntien ja yritysten polttokelpoisista, kuivista, kiinteistä ja 

syntypaikoilla lajitelluista jätteistä valmistettua polttoainetta. Standardi SFS 5785 määrittää 

suomalaisen standardin kierrätyspolttoaineiden laadunvalvontajärjestelmälle ja 

laatuluokille. Kierrätyspolttoaineet jaetaan kolmeen luokkaan niiden sisältämien 

raskasmetalli- ja haitta-ainepitoisuuksien perusteella. Laatuluokan lisäksi standardi 

määrittää kierrätyspolttoaineen tuoteselosteeseen merkittävän käyttöominaisuuksia, 

alkuperän ja materiaalipohjan. (Raiko et al. 2002, 134.) Kierrätyspolttoaineen lyhenne on 

REF, joka juontuu englanninkielisestä termistä recovered fuel. 

Vuonna 2014 Kotkan Energia Oy:n Hovinsaaren voimalaitoksella käytetty 

kierrätyspolttoaine oli osin kierrätyskartongin pulpperoinnista peräisin olevaa 

muovimateriaalia, josta hyötykäyttöön kelpaamaton osuus tuodaan Kotkaan poltettavaksi. 

Materiaalin laatu on paras mahdollinen kierrätyspolttoaineiden asteikolla eli REF 1. 

Hovinsaaren voimalaitoksella hyödynnetyn kierrätyspolttoaineen lämpöarvo on hyvin 

korkea tyypillisiin kierrätyspolttoaineisiin verrattuna, koska se on käytännössä hyvin 

puhdasta öljypohjaista muovia. Kotkan Energialla on lupa polttaa ainoastaan REF 1 luokan 

kierrätyspolttoaineita, joihin kuuluu myös esimerkiksi kierrätyspuu. (Taskinen 2014.) 
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Kierrätyspuuhaketta Kotkan Energialla hyödynnetäänkin monin kerroin enemmän, kuin 

muovipohjaista kierrätyspolttoainetta. Vuonna 2013 kierrätyspuuhaketta käytettiin noin 

73,1 GWh ja muovipohjaista kierrätyspolttoainetta 17,7 GWh. 

3.2.4.6 Kevyt polttoöljy 

Polttoöljyt jalostetaan raakaöljystä useiden muiden siitä saatavien tuotteiden ohessa. 

Kevytöljyt ovat raskasöljyjä kevyempiä ja juoksevampia. Kevytöljyn varastointi ja 

pumppaus eivät normaaleissa käyttöolosuhteissa edellytä lämmitystä, kuten edullisempi 

raskasöljy. Kevytöljyn tiheys 15 °C lämpötilassa on 834 – 870 kg/m
3
. Kevyttäkin 

polttoöljyä on useita erilaisia laatuja, jotka vaihtelevat lähinnä kylmänkestävyyden 

mukaan. (Huhtinen et al. 2004, 34–35.) Kevyen polttoöljyn lyhenne on KPO. Kevyt 

polttoöljy on kallein Kotkan Energialla käytetyistä polttoaineista ja sitä kulutettiin vuonna 

2013 noin 1,0 GWh eli noin tuhat kuutiometriä. Lähes kaikki kevyen polttoöljyn käyttö 

keskittyi Kotkan Energialla pienimpiin varalämpölaitoksiin. Kevyen polttoöljyn hinta 

vaihtelee runsaasti öljymarkkinoiden perusteella, mutta keskimääräinen vuonna 2013 

maksettu hinta oli noin 90 €/MWh. (Tilastot 2013.) 

3.3 Kaukolämmön jakelu ja kulutus 

Tässä luvussa esitellään kaukolämpöverkoston ominaisuuksia, käyttöä ja toimintaa. Ensin 

tehdään katsaus kaukolämmön kulutukseen Kotkan alueilla ja tämän jälkeen tarkastellaan 

verkon fyysisiä mittoja ja sijainteja sekä kokoja ja putkityyppejä. Käytön tarkastelu 

aloitetaan pumppauksen ja pumppaamoiden esittelyllä, jonka jälkeen kerrotaan tarkemmin 

verkon käytöstä sekä sen häviöistä ja mallintamisesta Kotkan Energialla. 

3.3.1 Kaukolämpöverkosto 

Kotkan Energia Oy:n hallinnoiman kaukolämpöverkon pituus vuonna 2014 oli noin 187 

km ja tilavuus suunnilleen 6 980 m
3
. Uutta verkostoa rakennettiin vuonna 2013 3,4 km ja 

vanhaa uusittiin 0,5 km. Asiakasliittymien määrä oli 2015 kappaletta ja näiden 

liittymistehot yhteensä 209 MW. Kaukolämpöön liittyneiden rakennusten lämmitettävä 

tilavuus oli yhteensä 10 559 000 m
3
. Vuotuinen kaukolämmön myynti oli 376 GWh. 

Lisäveden kulutus vuonna 2013 oli 8 891 m
3
 ja lämmityskauden toimitusvarmuus 98,5 %. 
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(Vuosikertomus 2014.) Toimitusvarmuus oli poikkeuksellisen alhainen, sillä aikaisempina 

vuosina se on ollut erittäin lähellä sataa prosenttia. 

Yleisin Kotkan Energian kaukolämpöverkon rakennetyyppi on kiinnivaahdotettu 

muovisuojakuorinen putki, jota on yli puolet verkoston kokonaispituudesta. Näitä putkia 

on käytetty pitkään, sillä niitä on asennettu Kotkaan jo 80-luvun lopulta alkaen ja niitä 

tullaan mitä todennäköisimmin käyttämään myös jatkossa. Nykyään Kotkan Energian 

asentamat kaukolämpöputket ovat Logstorin valmistamia kiinnivaahdotettuja 

muovisuojakuorisia kaukolämpöputkia, jotka siis koostuvat polyuretaanieristeellä 

yhteenliitetystä teräksisestä virtausputkesta ja muovisesta ulkokuoresta. Kun sama putki 

sisältää meno- ja paluuputken, on sen lyhenne Mpuk ja yksiputkirakenteisena eli erillisistä 

meno- ja paluupuolen putkista koostuvana 2Mpuk. Logstorin kaukolämpöputkien 

mitoituspaine on 16 bar, mitoituslämpötila 140 °C ja eristeen lämmönjohtavuus 0,027 

W/mK (Logstor 2011). Aiemmin asennettuja kaukolämpöputkia eli esimerkiksi vapaasti 

liikkuvia muovisuojakuorisia ja kevytbetonieristeisiä betonikanavia on myös huomattava 

osuus Kotkan Energian kaukolämpöverkostosta. Seuraava taulukko 4 esittelee Kotkan 

Energian kaukolämpöputkien pituuksia rakenneryhmittäin. 

Taulukko 4. Kotkan Energian kaukolämpöputkien pituudet rakenteittain. (Webmap 2014.) 

Putkirakenne Pituus [km] 

Kiinnivaahdotetut muovisuojakuoriset 114,1 

Mpuk  76,6 

2Mpuk 37,5 

Vapaastiliikkuvat muovisuojakuoriset 27,7 

Mpul 25,4 

2Mpul 2,3 

Mineraalivilla- tai polyuretaanieristeiset betonikanavat 21,1 

Asbestieristeiset betonikanavat 4,7 

J2Mpuk (joustoputki) 15,2 

Muut 4,1 

Yhteensä 186,9 

 

Kaukolämpöverkon putkilinjojen koko vaihtelee välillä DN 40 ja DN 600. Talohaarat ovat 

usein kooltaan pienempiä kuin DN 40. Jokaisella verkkoon lämpöä tuottavalla laitoksella 

on omat kaukolämpöveden kiertovesipumppunsa, mutta lisäksi verkon varrella on käytössä 

kaksi välipumppaamoa. Näillä varmistetaan kaukolämpöverkon etäisimmissä latvoissa 
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sijaitsevien kuluttajien riittävä paine-ero. Lämmöntuotanto taas varmistetaan varatehoa 

tuottavilla lämpökeskuksilla, joita Kotkan Energian kaukolämpöverkkoon on liitetty neljä. 

Liite 2 esittelee maantieteellisesti Kotkan Energian kaukolämpöverkkoa sekä sen varrella 

sijaitsevia voimalaitoksia, lämpölaitoksia ja pumppaamoita. 

Kotkan Energian kaukolämpöverkon putkien kokoluokista yleisin on alle DN 100 

kokoisten putkien ryhmä, jota verkosta on lähes 118 km. Koosta DN 100 kokoon DN 200 

putkia on lähes 45 km verkosta ja loput 24,5 km verkoston putkista ovat kokoa DN 200 

suurempia. Suurin osa putkista on sijoitettu maan alle ja vain 1,5 km muualle eli 

kellareihin, siltoihin ja laitosten sisälle. Kaukolämpöverkon suurimpien runkolinjojen koko 

vaihtelee välillä DN 250 – DN 600. Hovinsaaren voimalaitokselta kaukolämpölinja alkaa 

koolla DN 500, mutta haarautuu pian kahteen DN 400 kokoiseen runkolinjaan. 

Kotkansaaren ja Madesalmen yhdistävä linja on suurinta käytettyä kokoa eli DN 600. 

Muut etäisemmät verkon haarat ja laitoksen on yhdistetty verkkoon putkilla, joiden koko 

on tyypillisesti DN 250 tai DN 300. Päärungon suhteen etäisten runkolinjojen koko 

vaihtelee enimmäkseen välillä DN 50 – DN 150. Pienimmät talohaarat ovat kooltaan jopa 

vain DN 15 ja suurimmat tyypillisesti kokoa DN 65. (Webmap 2014.) Liitteessä 3 on 

lueteltu Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöputket pituuksittain ja tilavuuksittain DN-

kokojen suhteen vuoden 2014 kesän tilanteen mukaisesti. 

3.3.2 Kaukolämmön kulutus 

Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöverkko kattaa laajalti Kotkan keskusta-alueen taajamat. 

Erityisesti Kotkansaaren, Karhuvuoren ja Etukylän alueilla verkko on hyvin tiheään 

rakennettu. Kaukolämmön kulutuksen tärkeimmät painopisteet ovat Kotkansaaren ja 

Karhulan alueet. Kotkansaarella kuluu keskimäärin 37 % kaukolämmöstä ja Karhulan 

alueella 24 %. Karhuvuoren alue on myös merkittävä osa kaukolämmön kulutusta 14 % 

osuudellaan. Jylpystä ja Metsolasta koostuva kulutusalue verkon keskellä vastaa 

tyypillisesti noin 10 % kulutusosuudesta. Muut alueet, kuten Mussalo, Hovinsaari ja 

Turvala ovat tätä pienempiä tekijöitä. 

Kaikilla alueilla on kuitenkin edelleen potentiaalia verkon laajentamiseen ja 

asiakasmäärien kasvuun. Erityisesti Kotkansaaren huipputeho on kasvamassa tulevien 

suuremman kokoluokan hankkeiden takia. Verkon suurin mahdollinen tehontarve vuonna 
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2014 on noin 162 MW, mutta sen oletetaan kasvavan noin 15 % vuoteen 2020 mennessä. 

Kaukolämpö tuotetaan pääasiassa Hovinsaaren voimalaitoksella, joka vuonna 2013 tuotti 

281,7 GWh kaukolämpöä, mikä on noin kaksi kolmasosaa kaukolämmön 

kokonaistuotannosta. Hyötyvoimalaitos Korkeakoskella, Karhulan biolämpölaitos ja 

Kotkamills tuottivat yhdessä pienempien lämpölaitosten pienen varatehon kanssa lopun 

kolmanneksen kaukolämmöstä. Tuotannosta 426,5 GWh kokonaismyynti 376,1 GWh 

vähentämällä saadaan häviöiden ja omakulutuksen määrä 50,4 GWh.  

Suurimpia kaukolämmön kuluttajia Kotkassa ovat sairaalat sekä suuret teollisuustilat ja 

koulutuskeskukset. Kaukolämmön kulutus Kotkassa on pienimmillään kesällä vain hieman 

yli 10 MW, kuten kuvasta 3 voidaan havaita. Vuonna 2013 melko tasainen pohjakulutus 

alle 20 MW teholla kesti kesäkuun puolesta välistä elokuun loppuun. Kulutus tammikuusta 

maaliskuuhun oli suunnilleen 80 MW sekä lisäksi marras- ja joulukuussa yli 60 MW. 

Suurimmat kulutushuiput vuoden 2013 tammikuussa olivat jopa 140 MW suuruisia ja 

kylmempinä vuosina on mitattu jopa 160 megawatin kulutushuippuja. Samalla huomataan 

kuitenkin, että 209 megawatin liittymistehosta jäädään vielä kauas, mikä selittyy 

kulutuksen risteilyllä. 

3.3.3 Pumppaus 

Kotkan Energia Oy käyttää kaukolämpövettä verkostossa kierrättävinä pumppuina useita 

erilaisia keskipakopumppuja, joiden tehot, valmistajat ja iät vaihtelevat. 

Keskipakopumppuja käytetään paine-eron synnyttämiseksi verkkoon, mutta paineenpitoon 

eli painetasonsäätöön käytössä on monivaiheisia keskipakopumppuja, koska niiden tärkein 

tehtävä on paineen korottaminen tilavuusvirran tuoton sijaan. Lämpölaitosten käyttämät 

kaukolämpöveden kiertovesipumput ja paineenpitopumput on esitelty liitteessä 1. 

Hovinsaaren voimalaitoksella kaukolämpövettä kierrättävät kaksi Sulzerin APP53-250 

keskipakopumppua. Molempien pumppujen pyörimisnopeutta säädetään taajuus-

muuttajilla. Pumppujen nimellinen tuotto on 450 kg/s ja teho 500 kW, nostokorkeus 75 m 

ja pyörimisnopeus korkeintaan 1490 rpm. Suurimmalla pyörimisnopeudella pumpun suurin 

hyötysuhde on 86 %, kun nostokorkeus on noin 90 metriä ja tilavuusvirta 370 l/s. 

Hovinsaaren voimalaitoksella on omat kaukolämpöpumput myös kombikattilan 

ekonomaiserin ja vanhojen höyrylämmönvaihtimien tuotannon verkkoon saattamiseksi. 

Näillä vanhoilla ja vähän käytetyillä pumpuilla ei ole merkitystä tarkastelun kannalta.  
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Hovinsaaren voimalaitoksella on kaukolämpöverkon painetasoa ylläpitäviä paineenpito-

pumppuja kolme kappaletta. Nämä ovat Grunfossin yksivaiheisia LP 80-200/202 

keskipakopumppuja, jotka ovat teholtaan 15 kW. Jokaisen pumpun nimellisvirtaama on 60 

m
3
/h, pyörimisnopeus 2960 rpm ja nimellinen nostokorkeus 51 metriä. Toiminnassa 

pumpun suurin kokonaishyötysuhde on pumpun tunnuskilven mukaan 60,6 %. Nämä 

paineenpitopumput, kuten muutkin Kotkan Energialla käytetyt kaukolämpöpumput, 

toimivat pyörimisnopeussäädöllä. Paineenpitopumput pumppaavat lisävettä 

lisävesisäiliöstä kaukolämpöverkkoon, kun verkon keskipainetta on tarve nostaa. 

3.3.4 Pumppaamot 

Kotkan Energian kaukolämpöverkossa on kaksi erillistä välipumppaamoa nostamassa 

paine-eroa verkon etäisempien haarojen kuluttajien kaukolämpöveden riittävän virtauksen 

varmistamiseksi. Turvalan pumppaamo sijaitsee moottoritien kupeessa Kymijoen 

Huumanhaaran rannassa. Sen kaksi Grundforsin kiertovesipumppua vuodelta 1999 ovat 

tehoiltaan 45 kW. Turvalan pumppaamo on etäohjattava ja se tuotti ennen Karhulan alueen 

tarvitseman kaukolämpöverkon paine-eron, mutta nykyään sillä enimmäkseen ohjataan 

Karbion ja hyötyvoimalaitoksen tuottamaa kaukolämpöä keskustan suuntaan. Tästä 

kerrotaan lisää luvussa 5.2.1. Toinen vastaava erillinen kauko-ohjattava kaukolämpöveden 

pumppaamo sijaitsee Madesalmen lämpölaitoksen yhteydessä ja tuottaa verkkoon paine-

eron Mussalon, Etu- ja Takakylän sekä Hirssaaren kuluttajien tarpeeseen. Madesalmen 

pumppaamon kaksi kiertovesipumppua ovat Ahlströmin valmistamia ja ne ovat olleet 

käytössä vuodesta 1989 alkaen. Pumppaamon molempien pumppujen teho on 75 kW. 

Näiden muun verkon infrastruktuurin suhteen itsenäisten pumppaamojen lisäksi myös 

jokainen lämpöä tuottava laitos sisältää omat kaukolämpövettä kierrättävät pumput. Näillä 

pumpuilla laitokset työntävät oman kaukolämmön tuotantonsa verkkoon, mutta ne voivat 

lisäksi toimia pelkkinä pumppaamoina. Vasta kulutuksen kasvaessa tulee lisäpump-

paukselle tarvetta. Tällöinkin niiden toiminta on enimmäkseen automaattista ja perustuu 

kaukolämpöverkon etäisiin haaroihin sijoitettuihin mittauspisteisiin, joille on asetettu 

vähimmäisarvot paine-erolle. Määritetyn paine-eron alittuessa käynnistyy kyseisen haaran 

paine-eron ylläpitämisestä vastaava pumppu. Esimerkiksi Madesalmen lämpölaitoksen 

yhteydessä toimivan välipumppaamon toimintaa tarkkaillaan kahden kyseisen alueen 

etäisimmän haaran mittausasemien avulla, mutta se voidaan asettaa toimimaan joko sen 
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oman paine-eron tai Mussalon satama-alueen portilla sijaitsevan kauimmaisen haaran 

paine-eron perusteella. Karhuvuoren alueella on kolme vaihtoehtoista välipumppausta 

määrittävää mittauspistettä, joiden perusteella Karhuvuoren lämpölaitoksen 

kaukolämpöpumppujen välipumppaus ohjautuu. Pappilan ja Itäkadun lämpölaitoksilla ei 

juuri ole välipumppauskäyttöä, koska niitä lähellä oleva perustuotanto kattaa kyseisten 

alueiden paine-eron tarpeen. 

Paine-ero, joka välipumppauksen avulla pyritään ylläpitämään, on laitosoperaattoreiden 

harkinnan varassa. Paine-erojen ohjaukset pidetään jonkin verran korkeammalla kuin 

kuluttajalaitteiden vähimmäisvaatimus 0,6 baaria. Tämä johtuu siitä, etteivät 

mittauspisteiden lukemat kerro luotettavasti koko alueen tilannetta. Esimerkiksi jos paine-

ero asetetaan pysymään välipumppauksen avulla mittauspisteessä yhteen baariin, on 

mahdollista, että lähialueella yhden tai useamman asiakkaan paine-ero putoaakin jo alle 0,6 

baarin. Tämä voi johtaa ongelmiin asiakaslaitteiden toiminnassa, kuten luvussa 2.3.3 

kerrottiin. Käytetyt ohjauspaineet ovat tämän takia tyypillisesti noin 1,2 bar. 

3.3.5 Verkostohäviöt 

On erittäin tavallista, että kaukolämpöverkosto vuotaa lämmön lisäksi kaukolämpövettä 

ulos kierrosta, jolloin vuotovedet on korvattava kaukolämpöverkossa lisävedellä. 

Lisäveden tuotanto on Kotkan Energialla liikkunut lähellä kymmentä tuhatta kuutiota 

vuosittain. Osa lisäveden tarpeesta aiheutuu linjojen huuhtelusta, muusta tarkoituksellisesta 

veden verkosta poistamisesta sekä uusien linjojen täyttämisestä, joten lisäveden tuotanto ei 

kerro suoraan vuotoveden määrästä. Kuitenkin huuhteluun kuluva osuus lisävedestä on alle 

kymmenys kaikesta, joten vuotojen osuus on merkittävin (Inkeroinen 2014). Tästä 

aiheutuu kustannuksia veden tuottamisen lisäksi sen lämmittämisestä. Lisäveden 

lämmitystarpeen lisäksi verkon lämpöhäviöiden takia hävitään kyseinen määrä 

kaukolämpölaitoksilla tuotettua lämpöenergiaa. Tämän lämpöenergian kustannus yhtiölle 

määräytyy kulloinkin käytettävien polttoaineiden kustannusten perusteella. Vuonna 2013 

Kotkan Energian kaukolämpöhäviöt olivat noin 53,1 GWh, josta pieni osa selittyy omalla 

kaukolämmön käytöllä, jota ei mitata. Kaukolämmön jakelun hyötysuhde oli täten vuonna 

2013 noin 87,7 %.  
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3.3.6 Verkostomallinnus 

Kotkan Energialla verkostomallinnukseen käytetään Logica Map –nimistä ohjelmaa. Tässä 

ohjelmassa koko kaukolämpöverkko on kartoitettuna maantieteellisen paikan ja korkeuden 

perusteella määritettyjen solmujen avulla. Solmujen välit kuvastavat kaukolämpöputkia, 

joille on määritetty sisähalkaisijat ja lämmönjohtuvuudet. Ohjelma vastaanottaa jokaiselta 

kuluttajalta langattomasti kerättyjä kulutustietoja kuukausittain sekä käyttäjän halutessa. 

Näiden tietojen avulla ohjelma määrittelee laskentaansa verkon virtaukset luoden 

mahdollisimman todenmukaisia käyttäytymismalleja määritellyissä olosuhteissa. Lämmön 

kulutuksen määrää ja käyttäytymistä voidaan koko verkon tasolla määrittää myös käsin, 

mutta ohjelma hyödyntää silti tuntemiaan kulutusmääriä. Tämän avulla simuloinnissa 

jokainen asiakas säilyy samansuuruisena osatekijänä, mikä pitää kulutuksen alueellisen 

sijoittumisen todenmukaisena. Näin myös jokaisen putken virtaus on todellista vastaava. 

Ohjelmaan tulee syöttää halutun laskentatilanteen olosuhteet eli ulkolämpötila, käytettyjen 

laitosten tehot ja säätävä laitos sekä välipumppausten ja kuristusten käyttö. Ohjelma laskee 

myös putkien lämpö- ja painehäviöt, joiden tulokset ovat tehtyjen vertailujen perusteella 

lähellä todenmukaisia. Vertaamalla lämpöhäviöitä todellisiin ja yhtälön 2 mukaisesti 

saataviin laskennallisiin lämpöhäviöihin voidaan todeta, että ohjelman laskenta on 

kohdillaan. Sen antamat verkon kokonaislämpöhäviöt ovat hieman pienempiä, kuin 

tilastojen perusteella todelliset arvot, mutta tätä selittää ainakin osin omakäyttöhäviöiden 

puuttuminen ohjelmasta. Paine- ja virtauslaskenta toimivat myös ohjelmassa todellisuutta 

vastaavasti, joten voidaan todeta, että Logica Map ja siihen ohjelmoitu Kotkan Energian 

kaukolämpöverkko toimivat erinomaisesti työkaluna tämän työn tutkimusosuudessa.  
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4 KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN 

KEHITYSMAHDOLLISUUDET 

Tässä luvussa tarkastellaan kaukolämmön tuotannon ja kaukolämpöverkon käytön 

kehitysmahdollisuuksia Kotkassa. Aluksi selvitetään verkon käytön nykytilanne, mistä 

jatketaan optimoinnin kohteisiin. Nämä kohteet käydään läpi omissa luvuissaan, joissa 

esitellään ongelmaa ja potentiaalisia ratkaisukeinoja siihen. Ensimmäisenä tarkastellaan 

mahdollisuuksia kasvattaa edullisimpien polttoaineiden hyödyntämisen osuutta, jonka 

jälkeen käydään läpi tuotannon ajomallit. Seuraavaksi tarkastellaan pumppaustyön ja 

lämpöhäviöiden vähentämistä. Lämpöhäviöiden vähentämiseen liittyen kehitellään uusia 

säätökäyriä kaukolämmön menolämpötilalle. Viimeiseksi pohditaan kaukolämpötehon 

ennustamista ja menolämpötilan laskentaa. 

4.1 Kaukolämpöverkon käytön nykytilanne 

Kotkan Energian kaukolämpöverkon käytöstä ja ajamisesta vastuu on Hovinsaaren 

voimalaitoksen valvomossa aina kerrallaan kahdella vuorossa olevalla operaattorilla eli 

voimalaitoskäyttäjällä, jotka siis vastaavat myös laitosten käytöstä. Tällä hetkellä 

Hovinsaaren voimalaitoksen käyttäjien käytössä on ikääntynyt kokemusperäinen 

säätökäyrä, joka on ohjelmoitu käyttöohjelmistoon, mutta sen noudattaminen on 

operaattoreiden vastuulla. Kuvassa 2 esitelty Kaukolämmön käsikirjan antama 

menolämpötilan ohjekäyrä ulkolämpötilan mukaan on suuntaa antava apu 

kaukolämpöverkon käyttäjille, eikä sitä voida yleisohjeena luonnollisestikaan soveltaa 

suoraan jokaiseen kaukolämpöverkkoon. Kunnollisen menolämpötilan ohjekäyrän 

puuttuminen johtaa hyvin epävakaaseen verkon ajotyyliin ja vaihteleviin, mutta tavallisesti 

liian korkeisiin lämpötiloihin verkossa.  

Seuraava kuva 10 näyttää vuoden 2013 keskimääräisen toteutuneen ajokäyrän, jota 

verrataan edellä mainittuun Hovinsaaren voimalaitoksella käytettyyn säätökäyrään, joka on 

lineaarinen tiettyjen pisteiden välillä. Lisäksi kuvassa näkyy kaukolämmön paluuveden 

lämpötila sekä Kaukolämmön käsikirjan mukainen ohjekäyrä, joka esiteltiin kuvassa 2. 

Mittauslukemat, joihin kaukolämpöveden meno- ja paluulämpötilojen keskiarvot kuvassa 

10 perustuvat, ovat esillä liitteessä 4 pistekaaviossa ulkolämpötilan suhteen tunneittaisina 
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keskiarvoina mitattuina. Hovinsaaren seisokkien aikaiset virheelliset lukemat on poistettu 

vääristämästä kaukolämmön meno- ja paluuvesien lämpötilakäyriä. 

 

Kuva 10. Vuoden 2013 toteutuneet kaukolämpöveden lämpötilat ja menoveden lämpötilan ohjekäyrät 

ulkolämpötilan suhteen. 

 

Kuvasta 10 voidaan havaita, että Hovinsaaren voimalaitoksella tuotetun kaukolämpöveden 

menolämpötila on vuonna 2013 noudattanut varsin hyvin käytössä ollutta säätöohjetta, 

mutta ylittynyt kuitenkin jatkuvasti muutamalla asteella. Energiateollisuus ry:n (2006) 

mukainen ohjekäyrä on ylittynyt roimasti. Käytetty säätökäyrä poikkeaakin hyvin paljon 

tästä yleisluontoisesta ohjekäyrästä, koska Kotkan Energian kaukolämpöverkon monista 

pitkistä ja laajoista haaroista muodostuva rakenne vaatii korkeampia syöttölämpötiloja. 

Lisäksi Hovinsaaren voimalaitoksella käytetty säätökäyrä perustuu lähinnä 

kokemusperäiseen tietoon sekä osittain pyrkimykseen pitää verkkoa jatkuvasti pienessä 

varaustilassa. Tämän kautta ollaan varautuneita äkillisiin ja odottamattomiin 

vikatilanteisiin ja muutoksiin lämmönkulutuksessa. Toteutuneen paluulämpötilan 

keskiarvokäyrästä huomataan myös mielenkiintoisia asioita. Paluulämpötila kasvaa 
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selkeästi ulkolämpötilan ollessa kylmimmillään, mikä osittain kertoo liian korkeasta 

menolämpötilasta. Syylliseksi tähän voidaan kuitenkin myös todeta lämmitysjärjestelmät, 

jotka eivät kykene suurilla tehoilla jäähdyttämään paluuvettä normaalisti.  

Kuvasta 10 havaitaan myös, että menoveden lämpötilaa nostetaan tarpeettoman paljon 

pienillä pakkasilla, jolloin kovemmilla pakkasilla ei ole enää paljoakaan varaa lämpötilan 

nostolle, kun ollaan käytännössä jo lähellä maksimia. Vaikka kaukolämpöverkon 

rakennelämpötila onkin 120 °C, on lämpötilaa 115 °C tavallisesti pidetty Kotkan Energian 

käytössä maksimilämpötilana, mikä näkyy myös vuonna 2013 toteutuneessa menoveden 

ajokäyrässä. Liian korkeiden lämpötilojen käytön vähentämistä selvitetään jatkossa, koska 

lämpöhäviöiden kasvun lisäksi se aiheuttaa riskejä kaukolämpöverkolle. Erityisesti 

sulkuventtiilien tiivisteet ja liikkuvien putkien paljetasaimet sekä vanhat eristeet kärsivät 

korkeista lämpötiloista. Korkea menolämpötila toimii kuin jatkuva verkon varaustila, joka 

tukee tuotantoa ongelmatilanteissa, mutta kasvattaa verkoston lämpöhäviöitä. 

Kotkan Energian tuotannolle tyypillistä on, että prosessihöyryn tarve on lähes vakio, mutta 

vaihdellessaan ennustamaton. Kaukolämmön kulutusta taas pitää arvioida sääennusteiden 

perusteella. Kaukolämmön tuotantoa optimoidessa pyritään tilanteeseen, jossa sähkön, 

kaukolämmön ja prosessihöyryn myynnillä saavutetaan paras mahdollinen tuotto. Tämän 

takia edullisia polttoaineita hyödyntävät Korkeakosken hyötyvoimalaitos ja Hovinsaaren 

biokattila pyritään pitämään aina käytössä. Molemmat tietysti joudutaan sulkemaan 

ajoittain huoltojen ajaksi. Huoltoseisokkien ja lämmityskauden aikaan voidaan hyödyntää 

myös Karhulan biolämpölaitosta. Tällöin on kuitenkin tärkeää, että sen käytön tarve on 

riittävän pitkäaikainen, koska kiinteän polttoaineen lämpölaitoksen käynnistäminen ja 

sammuttaminen ovat huomattavasti pitkäkestoisempia ja mutkikkaampia kuin öljy- ja 

kaasukäyttöisten lämpölaitosten. Suuren kaukolämmön kulutuksen ja korkean sähkön 

markkinahinnan aikana hyödynnetään kombivoimalaitosta, mikä kasvattaa merkittävästi 

lämmön ja sähkön tuotantokapasiteettia. 

Hovinsaaren voimalaitoskäyttäjät vastaavat tuotannon optimoinnista. Kaukolämpö-

verkkoon tulee syöttää kaukolämpövettä mahdollisimman taloudellisesti ja ulkolämpötilan 

mukaisen säätökäyrän mukaan. Kulutuksen kasvaessa on pumppauksen lisäämisen lisäksi 

tarpeen tullen käynnistettävä lisäkapasiteettia. Voimalaitoskäyttäjän tulee myös tasoittaa 

ennakoituja kulutushuippuja verkon akkumuloinnilla sekä hallita paine-eroja kulutuksen 
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muuttuessa. Kulutuksen muuttuessa syöttöveden lämpötilaa voidaan muuttaa yleisten 

suositusten mukaan korkeintaan kaksi astetta kuudessa minuutissa, mutta varsinkin yli sata 

asteista vettä syötettäessä muutosnopeuden on suotavaa olla korkeintaan puolet tästä eli 1 

°C / 6 min (Sirola 1983, 6). Liian nopeat muutokset rasittavat kaukolämpöputkia ja 

erityisesti liikkuvien putkien paljetasaimia, mutta liian hitaat muutokset ovat taas haitallisia 

tuotannon joustavuuden kannalta. 

4.2 Edullisimman tuotannon maksimointi 

Yksinkertaisin keino hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti edukkainta lämmön 

tuotantoa on biolämpölaitosten ja hyötyvoimalan tuottaman lämmön käytön maksimointi 

varastoimalla lämpöä siten, että varatehon käyttämiseltä vältytään, kun se on olosuhteisiin 

nähden mahdollista. Tällä hetkellä ainoa keino on varastoida lämpöä 

kaukolämpöverkkoon, kuten luvussa 2.4.1 kerrottiin. Tätä hyödynnetään jo Kotkan 

Energialla, mutta runsas korkeiden lämpötilojen käyttö vähentää mahdollisuuksia nostaa 

menoveden lämpötilaa lataamiseksi. Jos menolämpötilan käyrää lasketaan 

kohtuullisemmalle tasolle, lisääntyvät samalla mahdollisuudet verkon lataukseen 

huomattavasti. Kaukolämpöverkon menopuolen noin 3500 m
3
 tilavuuteen varastoituu 

kymmenen asteen lämpötilan nostolla väliaikaisesti lähes 40 MWh lämpöenergiaa. 

Tyypillinen aamun kulutuspiikki, joka kestää muutaman tunnin ja on noin 4 MW 

normaalia kulutusta suurempi, on siis helposti katettavissa akkumuloinnilla. 

Kulutuspiikissä tehon nousu on tyypillisesti korkeintaan 10 %. Suuria tehoja ajettaessa 

akkumuloinnilla ei voidakaan kattaa koko kulutuspiikkiä. Kuvassa 11 on nähtävillä 

kaukolämpötehon käyttäytyminen tuntitasolla tarkasteltuna Kotkan Energian verkossa 

keskimääräisen vuorokauden aikana. Kuva ei siis kuvasta mitään tiettyä päivää ja 

käytännössä esimerkiksi viikonloppu ja alkuviikko ovat hyvin erilaisia kaukolämpötehon 

käyttäytymisen suhteen. Liitteessä 5 on esillä vuoden 2013 keskimääräinen viikko 

kaukolämpötehon suhteen. 
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Kuva 11. Keskimääräinen kaukolämpöteho [MW] vuorokauden aikana Kotkassa. 

 

On huomattava, että kuva 11 ei kerro suoraan kulutuksesta vaan tuotannosta, ja 

kaukolämpöverkon viiveiden takia näiden välinen yhteys vaihtelee jonkin verran. Kuvasta 

huomataan, miten jyrkästi kaukolämpöteho kasvaa aamulla noin kello kuuden aikaan. Illan 

kulutuspiikki on keskimäärin yhtä suuri kuin aamuinen, mutta hieman loivempi ja 

lyhyempi. Päinvastoin taas illalla kulutuspiikki purkautuu aamuista nopeammin. 

Kaukolämpöverkon käytön kannalta aamun nopea kulutuksen kasvu on erittäin 

huomionarvoinen asia. Varsinkin korkeamman kulutuksen aikaan talvella tuo nousu on 

usein yli 5 MW suuruinen. Nopea kulutuksen kasvu vaatisi suuren ja nopean noston 

virtausnopeuksissa ellei siihen varauduta etukäteen lämpötilan nostolla. Verkkoon 

sopivaan aikaan varattu ylimääräinen lämpö saavuttaa kuluttajan, kun kulutus on nousussa 

eikä virtausnopeutta ja laitosten tuotantoa tarvitse lisätä kohtuuttoman nopeasti. Tämä 

auttaa useimmiten myös kalliimman varalämpötehon käytön välttämisessä.  

Kotkan Energian kaukolämpöverkon rakenteen takia osiin verkkoa kaukolämpöveden 

laitokselta virtaaminen kestää tunteja. Esimerkiksi Mussalon alue on tämän suhteen erittäin 

huonossa asemassa, koska sinne kulkeva kaukolämpöputki on nykytilanteessa 
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kohtuuttoman suuri. Suurin kulutuksen nousu tapahtuu kuitenkin suurimmissa 

kulutuskeskuksissa eli Kotkansaarella ja Karhulassa, joiden tapauksessa tuotanto on 

lähellä. Näiden suhteen viipymäajat ovat tavallisesti noin tunnin mittaisia, joten 

kulutuspiikkiin varautuminen verkkoa lataamalla on syytä aloittaa vähintään kaksi tuntia 

ennen oletettua kulutuksen kasvua. 

Kaukolämpöverkon lataaminen helpottaa verkon ja laitosten käyttöä lisäämällä joustoa, 

mutta sen avulla on myös mahdollista lisätä edullisten polttoaineiden käyttöä ja vähentää 

kalliiden fossiilisten polttoaineiden polttamista. Varsinkin tilanteissa, joissa kulutuspiikin 

kasvu on niin merkittävä, että se vaatisi lisätehon käynnistämistä, voidaan latauksen 

kustannussäästöistä polttoaineiden suhteen todella hyötyä. Vielä merkittävämpi etu 

saataisiin kaukolämpöakun varaamisesta bioenergialla mahdollisuuksien mukaan, jolloin 

piikkien lisäksi voitaisiin varastoitua lämpöä hyödyntää pidempiäkin jaksoja. 

Kaukolämpöakun hyödyntämisen mahdollisuuksista Kotkan Energialla kerrotaan lisää 

luvussa 5.1. 

4.3 Ajomallit 

Jalkanen (2008) hahmotteli insinöörityössään Kotkan Energian kaukolämmön tuotannon ja 

ajamisen malleja. Työssä järjestettiin kaikki laitokset käytön kannattavuuden suhteen 

erilaisissa ajotilanteissa. Kotkan Energian tuotannon tilanne on kuitenkin muuttunut 

merkittävästi kuudessa vuodessa, mikä vaikuttaa ajomalleihin. Tässä luvussa hahmotellaan 

mallit ajamiselle neljässä verkon käyttötilanteessa. Tarkasteltavat tilanteet ovat lähes 

pohjakuormaa vastaava 20 MW, huippukuormaa vastaava 140 MW sekä tehot 60 MW ja 

100 MW näiden ääripäiden väliltä. Jokaisessa mallissa esitellään kyseisen ajotilanteen 

tyypilliset olosuhteet ja kuvaillaan ajotilanne. Lisäksi määritetään säätävät laitokset ja 

ajotilanteiden muuttuessa tehtävät ratkaisut. Tässä kiinnitetään erityistä huomiota työn 

aihepiirin mukaisesti kaukolämpöverkkoon, jonka rooli kasvaa tehon kasvaessa. Lopuksi 

kiteytetään yhteen ajo-ohjeet laitosten suhteen koko tehoalueella sekä esitellään ajomalli 

graafisesti myös ulkolämpötilan suhteen. 
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4.3.1 Kaukolämpöteho 20 MW 

Kuten kuvasta 4 havaitaan, on kaukolämpöteho alimmillaan vain noin 15 MW. Näin 

matalia tehoja esiintyy varsinkin silloin, kun ulkolämpötila on kesäkuukausina pysyvästi 

yli 15 °C. 20 megawatin kaukolämpöteho tuotetaan kuitenkin vastaavalla ajotavalla kuin 

sitä pienemmät ja huomattavasti suuremmatkin tehotilanteet. Kymmenen megawatin 

kaukolämpötehoa ei kuitenkaan käytännössä koskaan aliteta. Erittäin matalan kulutuksen 

aikaan joudutaan rajoittamaan laitosten tuottamaa kaukolämpötehoa. Kaukolämpöveden 

menolämpötila näissä ajotilanteissa on ollut noin 80 °C.  

Korkeakosken hyötyvoimala on lähtökohtaisesti kaikkein edullisin kaukolämmön 

verkkoon tuottaja, jolla katetaan koko Karhulan alueen kulutus ja hieman enemmänkin, 

kun kulutus on matalimmillaan. Hyötyvoimalan kaukolämpöteho on näissä olosuhteissa 

noin 5 – 7 MW. Kotkansaarella sijaitseva Kotkamills tuottaa vähintään kahden megawatin 

kaukolämpötehoa ja loput tarpeesta katetaan Hovinsaaren biovoimalaitoksella, joka myös 

vastaa säädöstä kulutuksen muuttuessa. Kulutuksen kasvaessa myös hyötyvoimalaitoksen 

tehoa voidaan nostaa ja näiden kolmen avulla kattaa kaukolämmön kulutus jopa 60 MW 

tehoon saakka. 

4.3.2 Kaukolämpöteho 60 MW 

60 megawatin kaukolämpöteho saavutetaan yleensä, kun lämpötila on hieman yli nollan. 

Tällöin syötettävä menolämpötila on ollut tyypillisesti noin 90 °C. Tässä tilanteessa 

tuotanto on mahdollista vielä kattaa edellisen luvun mukaisella tavalla. Jos kulutus kasvaa 

hetkellisesti yli biokattilan säätövaran, voidaan säätöön käyttää apukattilaa. Ennen 

apukattilaan turvautumista tulisi kuitenkin myös hyötyvoimalan ja Kotkamillsin 

perustuotantoa hyödyntää maksimaalisesti. Lämpötilan laskiessa pysyvästi lähelle nollaa 

käynnistetään Karhulan biolämpölaitos, jota voidaan tällöin käyttää myös kaukolämpö-

tehon säätöön pidempiäkin jaksoja. Jos tällöin kulutus vähenee siinä määrin, ettei Karbiota 

tarvittaisikaan, on biokattilan kaukolämpötehon joustettava, jotta Karbio saadaan pidettyä 

käynnissä ylläpitämällä vähintään sen minitehoa 2,7 MW. Biokattilan toimiessa 

maksimiteholla voi Karbio toimia kaukolämpötehoa säätävänä laitoksena, mutta 

Karbionkin säätövara loppuu kuitenkin suhteellisen nopeasti kesken. Kun näin käy, siirtyy 

säätövastuu kaukolämpötehosta Hovinsaaren voimalaitoksen Danstoker-apukattilalle. Tällä 
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ajojärjestelyllä voidaan tuottaa jo lähes sadan megawatin kaukolämpöteho. Karbion ja 

hyötyvoimalaitoksen käytön ongelmatilanteissa voidaan myös hyödyntää Pappilaa 

apukattilan sijaan ainakin hetkellisesti, koska sen avulla voidaan reagoida nopeammin 

aiheuttamatta suuria muutoksia kaukolämpöverkon virtauksiin. 

4.3.3 Kaukolämpöteho 100 MW 

Sadan megawatin kaukolämpötehoa tuotetaan Kotkan Energialla kulutukseen, kun 

ulkolämpötila on noin - 10 °C. Kaukolämpöveden menolämpötila on tässä tilanteessa 

tyypillisesti ollut noin 110 °C. Kuten edellisessä luvussa kerrottiin, 100 MW 

kaukolämpötehoa voidaan tuottaa käyttämällä apukattilaa tehon säädössä. Tällöin siis 

ajetaan jo biokattilasta ja Karbiosta täyttä tehoa. Lisäksi tietysti myös hyötyvoimalaitoksen 

ja Kotkamillsin perustuotannon on toivottavaa olla mahdollisimman korkealla tasolla. 

Kuitenkin saattaa esimerkiksi olla, ettei hyötyvoimalaitos kykene tuottamaan riittävästi 

tehoa. Tällöin otetaan käyttöön maakaasutehoa hyötyvoimalaitoksen apukattilasta tai 

lämpökeskus Pappila III, joka voi myös vastata tehon säädöstä. Jos tehontarve kasvaa 

pysyvästi, on kannattavampaa hyödyntää maakaasukombia Pappilan sijaan. Tällöin 

apukattila ajetaan alas ja säätö toteutetaan kombilla, kunnes sen maksimiteho täyttyy, ja 

apukattila käynnistetään uudelleen. Kombivoimalaitoksen käytön kannattavuus riippuu 

myös huomattavasti sähkön pörssihinnasta.  

Muiden lämpölaitosten käyttö tulee kyseeseen alueellisen tarpeen perusteella, mutta 

useimmiten kyse on jonkinlaisesta häiriötilanteesta, kun öljyä käyttäviä lämpölaitoksia 

otetaan käyttöön. Itäkadun lämpökeskusta käytetään lähinnä, kun Kotkansaaren alue 

joudutaan irrottamaan verkosta tai Kotkamillsilta ei saada kaukolämpötehoa verkkoon. 

Lämpökeskuksia saatetaan käyttää myös, jos esimerkiksi kombin lyhytaikainen 

käyttäminen ei ole kannattavaa. Kuitenkin kun verkon kaukolämpöteho alkaa olla 

korkealla, kasvaa todennäköisyys siihen, että jokin monista käytetyistä 

peruskuormalaitoksista ei toimi jatkuvasti optimaalisesti. Tämä tarkoittaa samalla, että 

lämpölaitosten tarpeen todennäköisyys kasvaa. 
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4.3.4 Kaukolämpöteho 140 MW 

Kaukolämmön huipputeho Kotkan Energialla voi olla jopa yli 160 MW, mutta 

todellisuudessa 140 MW:n tehokin ylittyy erittäin harvoin. Esimerkiksi vuonna 2013 

suurin kaukolämpöteho Kotkan energialla oli 137 MW. Yli sadan megawatin tehoakin 

kyseisenä vuonna tarvittiin alle viidessä prosentissa vuoden tunneista. Ulkolämpötilan on 

oltava kylmempi kuin - 20 °C tällaisia tehoja saavutettaessa. Kaikkein todennäköisimmin 

näin korkea kulutus esiintyy erittäin kylmänä talviaamuna. Menopuolelle syötettävän 

kaukolämpöveden lämpötila on tällöin suurin Kotkan Energialla käytetty 115 °C tai yli.  

Näinkin korkeat tehontarpeet voidaan kattaa vielä kokonaan ilman huippulämpölaitosten 

käyttöä, jos Hovinsaaren, hyötyvoimalaitoksen, Karhulan biolämpölaitoksen ja 

Kotkamillsin hyödyntämisessä ei ole ongelmia. Tällöin tehoa säädetään kombikattilan 

maakaasun lisäpoltolla. Kun lisäpolttoakin hyödynnetään täydellä teholla, käynnistetään 

uudestaan apukattila, joka siis tavallisesti sammutetaan, kun maakaasukombi on otettu 

käyttöön. Taulukon 2 tehojen perusteella jopa suurimmatkin mahdolliset eli yli 160 MW 

kulutustilanteet on mahdollista kattaa ilman öljyn polttoa. Näiden laitosten suhteen kyse on 

siis todellakin enemmän varakapasiteetista häiriöiden kuin huippukuormien varalle. 

4.3.5 Yleisesti koko tehoalueella 

Edellä esitellyissä tilanteissa esiteltiin kaukolämpötehon tuotantoa valituissa 

tarkastelupisteissä ja niiden ympärillä sekä käsiteltiin poikkeustilanteita. Tässä luvussa 

tehdään yleisemmän tason kokoava tarkastelu asiasta ja esitellään optimaalinen laitosten 

käyttöjärjestys ideaaliolosuhteissa. Seuraava kuva 12 esittelee optimaalisen tuotannon 

käyttämisen eli laitosten käyttöjärjestyksen tehon suhteen. Grafiikka perustuu aikaisempien 

lukujen linjauksiin, jotka on laadittu yhdessä tuotannosta ja laitosten käytöstä vastaavien 

henkilöiden kanssa huomioiden erityisesti polttoainekustannukset. Kuvan tarkastelussa ei 

huomioida nopeita kulutusmuutoksia eikä muita poikkeavia tilanteita, kuten häiriöitä tai 

muuten tavanomaisesta poikkeavia kulutustilanteita. 
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Kuva 12. Kaukolämpötehojen osuudet laitoksittain kokonaistehon suhteen. 

 

Kuva 12 kokoaa yhteen luvuissa 4.3.1 – 4.3.4 esitellyt kaukolämmön tuotannon tilanteet. 

Kuvasta havaitaan, miten pienimmillä kuormilla tuotanto jakautuu tasaisesti biokattilan, 

hyötyvoimalaitoksen ja Kotkamillsin kesken. Noin 60 megawatin kokonaistehon kohdalla 

käynnistetään Karbio, jonka minimitehon toteuttamiseksi muun tuotannon on hieman 

joustettava. Apukattila säätää, kunnes kombilaitoksen käynnistäminen on järkevää. 

Apukattilalla säädetään taas, kun kombin teho on huipussaan. Tämän jälkeen säädetään 

Pappilan tuotannolla, ja tarpeen mukaan otetaan Kotkamillsin lisäteho sekä öljykäyttöisiä 

lämpölaitoksia käyttöön. Säätövaraa näiltä kevyttä polttoöljyä polttavilta laitoksilta löytyisi 

vielä noin 250 MW kokonaistehoon saakka. Kaukolämpöteho ei kuitenkaan 

todellisuudessa nykyisessä tilassa koskaan nouse niin korkeaksi, että öljykäyttöisiä 

lämpölaitoksia olisi tarpeen käyttää ollenkaan, jos kaikki muut laitokset toimivat moitteetta 

ja kulutuspiikkeihin varaudutaan. Kuvassa 13 on jaoteltu laitosten kaukolämpötehot 

vastaavaan tapaan ulkolämpötilan suhteen. Ulkolämpötilan ja kaukolämpötehon suhde on 

hahmoteltu kuvan 4 todellisten lukemien perusteella vastaamaan keskimääräistä tilannetta. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 MW 

Lämpölaitokset 

Kotkamills lisäteho 

Pappila 

Kombi 

Apukattila 

Karbio 

Biokattila 

KotkaMills 

Hyötyvoimalaitos 



76 

 

 

Kuva 13. Tuotantolaitosten kaukolämpötehot ulkolämpötilan suhteen. 

 

Nämä muodostetut graafiset mallit perustuvat laatimisajankohdan mukaisiin teho-

optimeihin ja muihin vaatimuksiin, kuten tehosopimuksiin ja rajoituksiin sekä 

toteutuneisiin ajotilanteisiin ja -tilastoihin. Laitosten käyttöönottojärjestys perustuu 

enimmäkseen tuotantokustannuksiin. Todellisuudessa kaukolämpöverkkoa käyttäessä 

joudutaan turvautumaan huomattavasti useammin myös matalammilla lämpötiloilla 

apukattilaan, mikä saattaa myös johtua tehdashöyryn kulutuksesta. Pappilan käyttökin voi 

olla tarpeen useammin esimerkiksi Karbion häiriöiden tai alasajon tasaamiseksi. Öljyä 

polttavia lämpölaitoksia ei kuvan 13 perusteella tarvittaisi ollenkaan, mutta todellisuudessa 

erityisesti häiriöt aiheuttavat polttoöljyn kulutusta. Mikäli esimerkiksi kombia ei saada 

huipputehoilla käyttöön, joudutaan hyödyntämään runsaasti lämpölaitoksia sekä 

esimerkiksi myös hyötyvoimalaitoksen apukattilaa. 

Jos laitosten käyttöä tarkastellaan verkon kannalta, on ensimmäinen prioriteetti järjestää 

tuotanto mahdollisimman lähelle kuluttajia. Kotkan Energian tuotanto jakaantuu mainiosti 

lähelle Kotkansaaren ja Karhulan kulutuskeskittymiä. Lähellä asiakasta tuotettu lämpö 

saadaan perille vähemmillä lämpö- ja pumppaushäviöillä. Lämpöhäviöt eivät kuitenkaan 

merkittävästi verkostossa tuotannon sijainnin mukaan muutu, jos kulutus ja ulkolämpötila 
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säilyvät vakioina. Tuotannon sijainti vaikuttaa lämpöhäviöihin vain, jos pitkän 

siirtomatkan takia menolämpötilaa joudutaan selvästi nostamaan etäisten asiakkaiden 

lämmönsaannin turvaamiseksi. Kaukolämpöverkon lämpöhäviöt ovat keskimäärin alle 15 

%, mutta eri tuotantolaitosten tuotantojen väliset kustannuserot ovat yleensä tätä 

suuremmat. Tämän takia tuotannon sijainnin muuttaminen ei ole kannattavaa, vaikka 

lämpöhäviöt pienenisivätkin, sillä kalliimpi tuotanto on silti aina kokonaisuutena 

kalliimpaa ajaa verkkoon. Pumppauskustannuksien kannaltakaan lämmöntuotannon sijainti 

ei ole erityisen merkityksellinen, koska pumppauskustannukset ovat lämmöntuotannon 

suhteen hyvin pienet. Lisäksi välipumppauksen avulla voidaan vähentää merkittävästi 

korkeiden paine-erojen aiheuttamia häviöitä.  

4.4 Pumppaustyön vähentäminen 

Pumppaustyö pienenee, kun järjestelmän häviöt saadaan mahdollisimman pieniksi. 

Kuristushäviöitä on mahdollista vähentää alentamalla käytettävää paine-eroa. 

Kitkapainehäviöitä voidaan laskea hitaammalla virtausnopeudella, mikä voidaan toteuttaa 

nostamalla menopuolen lämpötilaa. Lämpötilan nosto kuitenkin puolestaan kasvattaa 

lämpöhäviöitä, ja kuten aikaisemmin on jo todettu, lämpöhäviöiden kustannukset ovat 

pumppauskustannuksia suuremmat. Kaukolämpöveden menolämpötilan ja virtaus-

nopeuden suhdetta käsitellään tarkemmin luvussa 4.6, joka keskittyy myös pumppaukseen, 

pumppuihin ja niiden käytön optimointiin. 

4.4.1 Paine-eron minimointi 

Kuten luvussa 2.3.2 kerrottiin, kaukolämpöverkon paine-ero tuotetaan kaukolämpövettä 

kierrättävien pumppujen imu- ja painepuolen välisen paine-eron avulla. Paine-ero 

kaukolämmön kiertopumpuilla on mahdollista laskea korkeintaan niin alas, että jokaisen 

asiakkaan laitteiston paine-ero on vähintään 0,6 bar. Vuonna 2013 Hovinsaaren 

kaukolämpöpumput kuluttivat 687 MWh sähköenergiaa. Kiertopumppujen paine-eron eli 

nostokorkeuden tuoton laskeminen vähentää pumppujen sähkönkulutusta ja turhaan 

kuristettavaa paine-eroa asiakaslaitteilla sekä korkeasta paine-erosta niille koituvia haittoja, 

kuten toiminta- ja äänihäiriöitä. Ongelmana paine-eron pienentämisessä on riski liian 

pienestä paine-erosta kriittisillä kuluttajilla. Luotettavampi mittaus riittävän lähellä 
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kriittisiä kuluttajia auttaisi varmistamaan, ettei näin pääsisi tapahtumaan. Mittauspisteitä 

tarkastellaan luvussa 5.4.  

Paine-eron muuttaminen vaikuttaa kuitenkin myös pumpun hyötysuhteeseen, kuten 

tilavuusvirtakin yhtälön 1 mukaisesti. Tilavuusvirta määräytyy kaukolämpötehon ja 

menolämpötilan mukaan. Pyörimisnopeuden avulla säädetään pumpun tuottamaa 

nostokorkeutta, mutta tilavuusvirran kaukolämpöverkossa määrittävät asiakaslaitteiden 

säätöventtiilit. Tämän takia paine-eroa ei ole niinkään tarpeen muuttaa ajatellen pumpun 

hyötysuhdetta, sillä merkittävämpi muutos tapahtuu käytännössä, kun pumpun 

sähkönkulutus laskee paine-eron pienentyessä. Hyötysuhteen muuttuminen ei siis vaikuta 

sähkönkulutukseen yhtä paljon kuin paine-eron muuttuminen, sillä hyötysuhde muuttuu 

huomattavasti hitaammin varsinkin pumpun ominaiskäyrän optimialueella. 

Verkon paine-erojen pienentämiseen pystytään parhaiten välipumppauksen avulla. Vaikka 

pelkkien tuotantolaitosten kaukolämpöpumppujen avulla olisikin mahdollista kattaa koko 

verkon vaatima kaukolämpöveden virtaama, ei se yleensä ole kannattavaa. Tällöin 

pumppausta lähimpien kuluttajien paine-erot ovat erittäin suuria, mikä aiheuttaa 

huomattavia häviöitä sekä häiriöitä laitteissa. Jos välipumppaamoja käytetään apuna 

etäisimpien haarojen paine-eron muodostamisessa, laskee paine-ero verkossa keskimäärin, 

kun tuotantopisteiden paine-eroa voidaan laskea. Esimerkiksi päätuotantolaitoksen 

kaukolämpöpumpun tehoa voidaan laskea jopa joitakin kymmeniä prosentteja sen paine-

eroa pienentämällä. Välipumppaamot haaroissa kuluttavat sähköä vähemmän, koska niiden 

läpi virtaa pienempi tilavuusvirta. 

Verkostosimuloinnin avulla välipumppausta tarkastelemalla voidaan selvittää tarkastikin 

erilaisten ratkaisujen toimivuutta ja vaikutuksia paine-eroihin. Simuloinnilla tutkittiin 

pumppausta talviolosuhteissa ulkolämpötilassa – 20 °C. Tällöin Karbiolle oletettiin teho 18 

MW, hyötyvoimalaitokselle 10 MW ja Kotkamillsille 6 MW. Kokonaistehon perusteella 

Hovinsaari tuottaisi tällöin 115 MW. Kaukolämpöveden menolämpötilaksi oletettiin 115 

°C ja paluulämpötilaksi 48 °C. Laitosten ja pumppauksen käyttö oletettiin muutoin 

optimaaliseksi. Välipumppausta käytettäessä havaittiin, että ongelmia paine-erojen kanssa 

ilmenee ensimmäiseksi Kotkansaarella, kun Hovinsaaren paine-eron tuotto laskee alle 

kolmeen baariin. Jos taas välipumppausta ei käytetä, alittuu 0,6 baarin paine-ero laajasti 

Karhuvuoren ja Mussalon alueilla. Hovinsaaren tuottaman paine-eron nostaminen 3,5 
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baariin vähentää näitä ongelmia niin, että enää vain osassa Aittakorpea paine-ero 0,6 bar 

alittuu. Tämä havaittaisiin valvomossa Tukkipolun mittauspisteestä. Tällä alueella paine-

ero on edelleen alle baarin, kun Hovinsaari tuottaa neljän baarin paine-eroa, mutta se 

riittää. 

Vertaillaan kahta simuloinnissa toimivaksi todettua ajotapaa. Hovinsaarella tuotettu 

kolmen baarin paine-ero oli riittävä, kun Karhuvuoren ja Madesalmen välipumppaus oli 

käytössä ja ilman välipumppausta kyseistä paine-eron tuottoa tarvittiin neljä baaria. Tehot 

ja virtaukset ovat samat molemmissa tilanteissa. Hovinsaaren virtaama on 374 kg/s, 

hyötyvoimalaitoksen 34 kg/s, Karbion 77 kg/s ja Kotkamillsin 21 kg/s. Hovinsaaren 

tuottaessa kolmen baarin paine-eroa tuottaisi hyötyvoimalaitos 2,11 bar, Karbio 2,26 bar ja 

Kotkamills vain 1,05 bar. Välipumppauksen sähköteho Karhuvuoressa oli simuloinnin 

perusteella 11,1 kW ja Madesalmessa 6,8 kW. Ilman välipumppausta baarin korkeampi 

paine-ero Hovinsaarelta nostaa muidenkin tuotantolaitosten paine-eron tarvetta baarilla. 

Käytetään kaikkien pumppujen käsittelyssä samaa Logica Map -verkostonsimulointi-

ohjelman käyttämää hyötysuhdetta, ja jätetään Kotkan Energian ulkopuolinen Kotkamillsin 

tuotantoyksikkö huomioimatta. Tällöin korkeamman paine-eron tuottaminen kuluttaa 73 

kW enemmän sähköä, mutta välipumppaus huomioiden sähkönkulutus kasvaa 55 kW. 

Virtaukset ja pumppauksen sähkötehot ovat keskimäärin pienempiä kuin tässä 

tarkastelussa, mutta kokonaisuuden kannalta kyse on silti tuhansien eurojen vuotuisesta 

säästöpotentiaalista sähkönkulutuksessa, joka on saavutettavissa ainoastaan 

välipumppausta hyödyntämällä. Tästä saatavaa hyötyä vähentää voimalaitoksilla 

käytettävissä oleva edullinen omakäyttösähkö. Välipumppaus kuitenkin vähentää 

pumppauksen kokonaissähkönkulutusta useimmiten moninkertaisesti verrattuna 

välipumppauksen omaan sähkönkulutukseen, joten tappiollista sen hyödyntäminen on vain, 

jos sitä käytetään turhaan. Lisäksi on huomioitava, että paine-erojen tasoittuminen 

merkitsee verkon suhteen tasaisempaa painejakaumaa ja vähäisempiä rasituksia korkeista 

paineista esimerkiksi Hovinsaaren voimalaitosta lähellä oleville asiakaslaitteille. 

4.4.2 Käyttöpaineen minimointi 

Pienemmällä paineella verkkoa ajettaessa syntyy pienempiä häviöitä, mutta samalla myös 

riski veden höyrystymisestä. Jos riski veden höyrystymisestä syntyy, voi myös paineiskuja 
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esiintyä. Niiden aiheuttamat vahingot voivat olla niin suuria, että käyttöpainetta ei kannata 

missään tapauksessa laskea liian alas, vaikka siten säästöä pumppauskustannusten suhteen 

saattaisikin syntyä. Simuloinnin perusteella paluupaine Hovinsaarella voisi olla ongelmitta 

vain 3,5 bar, mutta paineenpitopumput on määritetty säilyttämään vähintään neljän baarin 

paluupaine. Käyttöpainetta ylläpitävät paineenpitopumput ovat teholtaan melko pieniä ja 

vuotuiset kokonaiskustannukset niiden käytöstä ovat vain joitain satoja euroja. Säästöistä 

näiden suhteen on turha puhua, mutta on kuitenkin tärkeää myös kaukolämpöverkon 

laitteiden kannalta pitää käyttöpaine kohtuullisena. 

Liian suuri käyttöpaine lisää kuitenkin myös vuotojen määrää, sillä korkeammassa 

paineessa sama reikä kaukolämpöputkessa päästää lävitseen enemmän vettä. Samoin 

suuremmassa paineessa myös vuotoreikä kasvaa herkemmin. Vuonna 2013 Kotkan 

Energian kaukolämpöverkon keskimääräinen käyttöpaine oli 6,1 bar ja lisäveden tarve 

kaukolämpöverkossa noin 10 000 m
3
 eli 0,317 l/s. Kaikki lisävesi ei korvaa kuitenkaan 

vuotovettä, joten oletetaan vuotoveden virtaukseksi täten tasan 0,3 l/s. Käyttöpaineen 

vaikutusta verkostovuotoihin voidaan arvioida Bernoullin lain avulla. Bernoullin yhtälö 

kokoonpuristumattomalle ja stationaariselle virtaukselle on yhtälön 4 mukainen. 

 

 
  

  
 

 

 
   

          
  

  
 

 

 
   

                (4)  

missä   virtausnopeus  [m/s]  

   korkeus   [m] 

Bernoullin yhtälöä käytettäessä kaukolämpöverkko oletetaan käytännössä vesisäiliöksi, 

jossa on painetta ja vuotoreiät aukoksi säiliössä. Tällöin oletetaan myös, ettei verkostossa 

ole vuotojen suhteen huomioitavia korkeuseroja eikä vuotojen suuntaista virtausta. 

Oletetaan myös karkeasti, ettei kaukolämpöveden suhteellisen hidas virtaus putkessa 

vaikuta vuotovirtaan. Tällöin yhtälö supistuu yksinkertaiseen muotoon: 
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Kun kaukolämpöveden tiheydeksi oletetaan 970 kg/m
3
, saadaan valitulla käyttöpaineella 

vuotovirtauksen nopeudeksi 35,5 m/s. Vuodon tilavuusvirta lasketulla virtausnopeudella 

jaettuna kertoo, että teoreettinen vuotopinta-ala on noin 8,5 mm
2
. Jos käyttöpainetta 

lasketaan baarilla, saadaan vuotoveden virtausnopeudeksi 32,4 m/s ja ratkaistun 

vuotopinta-alan kautta uudeksi vuodon tilavuusvirraksi 0,274 l/s. Vuotovirtaus olisi tällöin 

noin 8,7 % eli 820 m
3
/a pienempi kuin baarin suuremmalla toteutuneella käyttöpaineella. 

Tämän perusteella voidaan todeta, että vain huomattavalla painetason laskulla voidaan 

vähentää kaukolämpöveden vuotovirtausta merkittävällä tavalla. 

Lisäveden tuotannon kustannusta voidaan arvioida huomioimalla raakaveden, veden 

käsittelyn ja lämmityksen hinnat. Raakaveden hinta on noin 1,3 €/m
3
. Vedenkäsittelyn 

kustannuksissa huomioidaan veden pehmennys sekä kaukolämpöveden värjäykseen ja 

hapen poistoon käytetyt kemikaalit. Näiden summaksi saadaan 0,7 €/m
3
 tuotettua lisävettä. 

(Kalso 2014.) Lisäveden lämpötilaa täytyy nostaa keskimäärin noin 90 °C ennen 

kaukolämpöverkkoon syöttämistä, jolloin kuutiometrin lämmittämiseen energiaa kuluu 

noin 105 kWh. Kustannuksena tämä vastaa 2,5 €/m
3
 lisäveden valmistuksessa. 

Huomioidaan vielä työstä, laitteistoista ja sähkön kulutuksesta aiheutuvia kustannuksia 

pyöristämällä lisäveden tuottamisen hinta tasaluvuksi 5 €/m
3
. Näiden arvioiden perusteella 

voidaan todeta, että kaukolämpöverkon käyttöpainetta yhdellä baarilla pudottamalla olisi 

mahdollista säästää yli 4 000 euroa vuodessa lisäveden valmistuskustannuksissa. Vuotojen 

väheneminen tarkoittaa myös pienempää lisäveden tarvetta ja siten samalla vähemmän 

työtä paineenpitopumpuille. 

4.5 Lämpöhäviöiden vähentäminen 

Jos tarkastellaan ainoastaan lämmön jakelun kustannuksia, on verkon lämpöhäviöiden 

aiheuttama kulu suurin juoksevista kustannusosuuksista. Lämpöhäviöiden aiheutumiseen 

on lukuisia tekijöitä, joiden tarkastelulla on mahdollista löytää asioita, joihin puuttumalla 

voidaan tehdä kannattavia sijoituksia lämpöhäviöiden pienentämiseen. Monet näistä 

vaativat verkostoon tehtäviä fyysisiä muutoksia, mutta kaukolämmön menolämpötilan 

laskeminen onnistuu niitä ilmankin. Liian korkea käyttölämpötila verkossa aiheuttaa 

ylimääräistä lämpöhukkaa, joten sen laskeminen voi tulla kyseeseen, jos siitä ei ole haittaa 

lämmön toimitukselle. Menolämpötilan laskeminen kasvattaa kaukolämpöveden virtausta, 

kun teho pysyy vakiona. Tämä voi olla hyödyksikin, koska nopeammin virtaava vesi ei 
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ehdi jäähtyä yhtä paljon matkallaan kuluttajalle, mutta toisaalta nopea virtaus 

lämmönsiirtimen läpi heikentää lämmönsiirtoa. Tämän ei kuitenkaan pitäisi olla ongelma, 

koska varsinkin vanhat lämmönsiirtimet ovat tyypillisesti ylimitoitettuja. Seuraavassa 

luvussa 4.6 tarkastellaan menolämpötilan säätökäyrän muuttamista. Toinen fyysisten 

verkon muutosten ulkopuolinen tarkastelun kohde on mittaukset. Jos mittauksissa on 

epätarkkuuksia, saattaa se tarkoittaa, että verkkoon mahdollisesti syötetään vähemmän tai 

siitä saatetaan jakaa enemmän lämpöä kuin on mitattu. Nämä mittausvirheet tulkitaan 

häviöiksi varsinkin, jos niistä ei olla tietoisia.  

Suuri osa lämpöhäviöistä selittyy putkiston rakenteella. Tärkein tekijä on lämpöeristys, 

jonka ohuus on ongelmista selkein. Lisäksi sen eristävyys saattaa heikentyä putken 

ikääntyessä. Putkien lisäksi kaukolämpökaivojen eristyksen tulisi olla kunnossa, sillä 

varsinkin suuressa verkossa niitä on hyvin paljon, ja monen huonosti eristetyn kaivon 

lämpöhäviöiden summasta voi kasvaa hyvin merkittävä tekijä. Putkiston oman eristyksen 

lisäksi maahan upotettua putkea eristää lisäksi sitä ympäröivä maa-aines. Jos maaperä 

johtaa lämpöä liian hyvin tai peitesyvyys ei ole tarpeeksi suuri, kasvavat lämpöhäviöt 

putkesta. Maaperä saattaa johtaa lämpöä liialti, jos se on kosteaa, mutta varsinkin liikkuva 

vesi jäähdyttää putkia. Kaukolämpövuotojen aiheuttaman merkittävän lämpö- ja vesihukan 

lisäksi tuo vuotovesi saattaa myös osallistua kyseisen putken lämpövuotojen 

lisääntymiseen. Lämpöhäviöitä lisää myös ylimitoitettu kaukolämpöputki, koska vesi 

virtaa siinä hitaammin ja ehtii siten jäähtyä enemmän. 

Kaikista näistä asioista huolimatta on syytä muistaa, ettei ole taloudellisesti kannattavaa 

yrittää eliminoida kaikkia lämpöhäviöitä tuottavia tekijöitä liian tehokkaasti. Kuitenkin 

huoltotöitä tehdessä tai uutta rakentaessa on ehdottoman kannattavaa pyrkiä 

mahdollisimman laadukkaaseen ja kestävään lopputulokseen kohtuullisten kustannusten 

rajoissa. Kastuneet eristeet pitäisi vaihtaa tai mahdollisuuksien mukaan kuivata ja vanhoja 

putkia uusiessa lisätä eristyspaksuutta tarvittaessa. Uusia linjoja suunnitellessa täytyy 

putkien eristyspaksuudet ja koot optimoida koko oletettavan käyttöiän aikana syntyvien 

lämpöhäviöiden kustannusten ja eristyksen hinnan suhteen sopivaksi koetulla tavalla.  
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4.6 Kaukolämpöverkon ajokäyrän optimointi 

Kuten aikaisemmin on todettu, Kotkan Energian kaukolämpöverkkoa on käytetty 

huomattavan korkeilla menoveden lämpötiloilla jo pikkupakkasilla. Verkon rasitusten ja 

lämpöhäviöiden vähentämiseksi olisi syytä yrittää löytää sopiva menoveden 

lämpötilakäyrä ulkolämpötilan suhteen. Tässä luvussa esitellään uuden ajokäyrän 

muodostamisessa käytetyt välineet sekä valitut ehdot. Kirjallisuudessa suositellun 

ohjekäyrän ja todellisen ajokäyrän välillä on ollut hyvin suuri ero ja lähtökohtaisesti 

tarkoitus on pyrkiä kaventamaan tätä eroa. On kuitenkin huomioitava myös, että toteutunut 

ajokäyrä on tuskin täysin syyttä ollut näin korkealla tasolla, joten sitä on syytä laskea 

maltillisesti. Lisäksi uuden ajokäyrän muodostamisessa huomioidaan kiertopumppujen 

käyttöä.  

Hovinsaaren voimalaitoksen kaukolämpöveden kiertopumppujen hyötysuhde kasvaa 

huomattavasti, kun tilavuusvirta ylittää 100 l/s. Kun kaukolämpöveden menolämpötilaa 

lasketaan parilla asteella, saavutetaan Hovinsaarella virtaama 100 l/s vastaavasti pari 

astetta lämpimämmällä säällä. Nykykäytöllä, kun menolämpötila on 78 °C, on virtaus 

hieman alle 100 l/s ulkolämpötilassa 13 °C ja menolämpötilassa 75 °C virtaus on jo noin 

120 l/s, kun tilannetta tarkastellaan Hovinsaaren tyypillisen tehon tuoton suhteen. 

Menolämpötilan laskulla voidaan siis näissä lämpötiloissa myös tehostaa pumppujen 

käyttöä. Virtauspumppujen sähkön kulutus tosin hieman kasvaa, kun lämpötilan lasku lisää 

virtauksen tarvetta, mutta lämpöhäviöiden vähentäminen on tärkeämpää. Todellinen 

ongelma ajokäyrän laskemisessa on kuitenkin siinä, että osa kuluttajista saattaa saada liian 

kylmää kaukolämpövettä käytettäväkseen. Lisäksi pakkaskeleillä tapahtuviin yllättäviin 

kulutuksen nousuihin joudutaan vastaamaan ylimääräisellä kaasun käytöllä, kun verkossa 

ei ole tarpeeksi latausta käytettävissä. Nopeisiin ja odottamattomiin kulutuksen muutoksiin 

varautuminen jatkuvalla verkon lataustilalla on kuitenkin kannattamatonta lämpöhäviöiden 

kasvun kannalta. Näissä tilanteissa olisi myös mahdollista ainakin osittain hyödyntää 

verkon käänteistä varaamista. Pieni riskin ottaminen varatehon käytön tarpeen suhteen 

saattaa olla myös parempi ratkaisu useimmissa tilanteissa kuin jatkuva verkon ylilämpö. 

Kuva 14 esittelee kaksi vaihtoehtoista uutta kaukolämmön menolämpötilan säätökäyrää 

ulkolämpötilan suhteen. Kuvassa on myös alkuperäinen Kotkan Energialla käytössä oleva 

säätökäyrä sekä kuvassa 2 esitelty kirjallisuuden ohjeellinen säätökäyrä. Nämä uudet 
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säätökäyrät 1 ja 2 on luonnosteltu muun muassa edellä lueteltujen asioiden perusteella. 

Ensimmäinen käyrä mukailee kulutuksen kasvua alkaen nousta lämpötilan laskiessa alle 

kahdeksan lämpöasteen ja nousu loivenee, kun on kylmempää kuin - 8 °C. Kulutus alkaa 

tosiasiassa kasvaa jo noin 15 °C lämpötilassa, mutta käyrä pidetään muuttumattomana 78 

°C kaukolämpöveden menolämpötilassa pidempään, koska kuten on mainittu, tämä 

vähentää lämpöhäviöitä ja parantaa kiertopumppujen hyötysuhdetta. Toinen uusi 

säätökäyrä on vielä lähempänä ohjeellista säätökäyrää ja siten myös riskialttiimpi. 

Peruslämpö on 77 °C ja se pidetään ulkolämpötilaan 6 °C saakka. Tästä säätökäyrä nousee 

lineaarisesti 115 °C lämpötilaan ulkolämpötilassa - 25 °C. 

 

 

Kuva 14. Menolämpötilan luonnostellut säätökäyrät ulkolämpötilan suhteen. 

 

Näiden säätökäyrien muodostamisessa hyödynnettiin myös verkoston simulointiohjelmaa. 

Sen lisäksi, että käyrän mallilla on tavoiteltu kaukolämpöpumppujen tehokkaampaa 

hyödyntämistä, on myös matalampien lämpötilojen hyöty lämpöhäviöiden suhteen 

selvitetty. Simuloinnilla selvitettiin eri käyrien mukaisten menolämpötilojen vaikutusta 
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verkoston häviöihin eri ulkolämpötiloissa ja saatiin tulokseksi, että lämpöhäviöitä on 

mahdollista vähentää erittäin merkittävästi. Verrattuna nykyiseen ajotapaan säätökäyrä 1 

voisi vähentää lämpöhäviöitä lähes 10 % ja säätökäyrä 2 yli 10 %, jos referenssinä 

käytetään vuotta 2013. Tuotetun lämpöenergian hinnassa säästöpotentiaali on sadan 

tuhannen euron molemmin puolin. Huomioon täytyy ottaa kuitenkin myös lisääntyvän 

virtauksen vaikutus pumppauskustannuksiin. Tässä virtauksen kasvu on laskettu suoraan 

tehon kautta ja paine-eroa arvioitu toteutuneiden paine-erojen perusteella. Saatujen tulosten 

perusteella pumppauskustannukset voisivat kasvaa korkeintaan 20 %, mutta sekin 

tarkoittaisi alle 10 000 euron kustannuslisää. On siis täysin selkeää, että lämpöhäviöiden 

kannalta on erittäin kannattavaa laskea kaukolämpöverkon menolämpötiloja. 

Muodostettujen säätökäyrien heikoimmiksi kohdiksi todettiin alimmat perus-

menolämpötilan ja 0 °C ulkolämpötilan tilanteet. Tarkastelukohteiksi simulointiin 

valikoitui kuusi kaukolämpöverkon eri puolilla etäisimmissä haaroissa sijaitsevaa 

kulutuspistettä. Näiden pisteiden suhteen tarkistettiin, ettei kuluttajille tulevan 

kaukolämmön lämpötilan olisi teoriassa mahdollista laskea alle 65 °C lämpötilaan. 

Ensimmäisenä tarkastellun säätökäyrän mukainen menolämpötila on 78 °C 

ulkolämpötilassa 8 °C ja 89 °C ulkolämpötilassa 0 °C. Vastaavasti toisen käyrän mukaan 

menolämpötila on 77 °C ulkolämpötilassa 6 °C ja 84 °C ulkolämpötilassa 0 °C. 

Kaukolämmön paluuveden lämpötilaksi oletettiin simuloinnissa näille lämpötiloille 

tyypillinen noin 42 °C. Peltolantie havaittiin menolämpötilan suhteen kriittisimmäksi 

tarkastelupisteeksi. Simuloinnin perusteella saatujen tulosten mukaan asiakkaiden 

lämmönsaannin kannalta ei kuitenkaan ole esteitä näiden säätökäyrien kokeilemiselle. 

Taulukkoon 5 on koottu esiteltyjen uusien säätökäyrien simulointituloksia etäisten 

haarojen menolämpötilojen lukemista.  
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Taulukko 5. Kaukolämpöveden menolämpötilat simuloinnin perusteella uusien säätökäyrien  

mukaisissa ajotilanteissa viidessä tarkastelupisteessä. 

Tarkastelukohde 

Ulkolämpötila [°C] 

Uusi säätökäyrä 1 Uusi säätökäyrä 2 

+ 8 °C 0 °C + 6 °C 0 °C 

Isäntämiehentie 69 °C 80 °C 70 °C 76 °C 

Simpukkatie 69 °C 79 °C 69 °C 76 °C 

Mäntykatu 74 °C 85 °C 74 °C 81 °C 

Pokakuja 69 °C 82 °C 69 °C 79 °C 

Louhenkatu 74 °C 83 °C 73 °C 79 °C 

Peltolantie 65 °C 76 °C 66 °C 73 °C 

 

4.7 Kaukolämpötehon ennustaminen 

Kaukolämpötehon ennustaminen perustuu enimmäkseen ulkolämpötilaan, joka määrittää 

kiinteistöjen lämmittämiseen kuluvan energian määrää. Tehoennusteen perusteella voidaan 

luoda suunnitelma tuotannolle, mikä auttaa erityisesti muutosten ennakoinnissa. 

Kaukolämpötehoa ennustetaan Kotkan Energialla käytössä olevalla Fortumin ToPi-

järjestelmän sisäisellä laskennalla, joka käyttää sääennusteita, siihen ohjelmoitua 

kaukolämmön kulutusrytmiä sekä vanhoja kulutustietoja hyödykseen ja osaa myös korjata 

ennustettaan tehtyjen virheiden perusteella rekursiivisesti. Ohjelma ei kuitenkaan osaa 

huomioida kaukolämpöverkkoa tuotannon suunnittelussa, mikä voi vääristää 

tuotantosuositusta. Kaukolämpöverkon huomioimatta jättäminen voi aiheuttaa merkittäviä 

virheitä ennusteissa ja tuotantosuunnitelmissa. Ohjelma ei opasta akkumuloimaan verkkoa 

eikä muutenkaan huomioi ennusteessaan verkossa olevan kaukolämpöveden lämpötilaa eli 

verkon varaustilannetta. Tämä vaikeuttaa ohjelman hyödyntämistä kaukolämmön 

tuotannon tukena. 

Käytössä olevan ohjelman ennusteen kanssa olisi hyödytöntä yrittää kilpailla tämän työn 

puitteissa, koska useisiin muuttujiin tukeutuva ja niiden yhdistävään laskentaan perustuva 

ohjelma on tutkitusti erinomainen menetelmä kaukolämmön tuotannon suunnitteluun ja 
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tarkentuu edelleen, kun useampia säätekijöitä otetaan huomioon (Koscak et al. 2013, 371). 

Työn kannalta tärkeintä on pohtia kaukolämmön tuotantosuunnitelmia kaukolämpöverkon 

kannalta ja miettiä millä tavoin verkko tulisi ottaa huomioon ennusteiden ja tuotannon 

kannalta. 

Ensisijaisen tärkeää kaukolämpötehon ennusteen kannalta kaukolämpöverkkoa 

huomioidessa olisi seurata kaukolämpöveden menolämpötilaa. Ohjelman tulisi tietää 

käytetty säätökäyrä ja tehdä omia suosituksiaan kaukolämmön menoveden lämpötilasta 

luotujen ennusteiden perusteella. Jos kaukolämpöverkon käytön suunnittelussa 

huomioitaisiin jatkuvasti menoveden lämpötila ja verkon varaustila, olisi mahdollista pitää 

kaukolämpöverkko tarkemmin optimaalisessa käyttötilassa. Tämä ei kuitenkaan vielä 

riittäisi, sillä verkon akkumuloinnin kannattavuus häviää jopa täysin, jos sen tuottamiseen 

joudutaan käyttämään kalliimpia polttoaineita. Ennusteen tulisi siis myös tavoitella 

halvinta mahdollista akkumulointia suhteessa akkumuloinnilla säästettävien polttoaineiden 

käytön kuluihin. Haastavan ohjelmointityön sijaan tämä voidaan tehdä jatkossakin 

nykyiseen tapaan käyttöhenkilökunnan harkinnan mukaan, mutta erityisesti 

akkumuloinnissa avustava kaukolämmön tuotannon suunnitteluohjelma voisi tuottaa suuria 

kustannussäästöjä polttoaineiden ja lämpöhäviöiden suhteen. 

4.8 Menolämpötilan laskentatyökalu 

Kaukolämpöverkon käyttöä olisi mahdollista edistää tekemällä voimalaitoskäyttäjille 

laskentatyökalu, jonka avulla voisi laskea otollisimman kaukolämmön menoveden 

lämpötilan määrätyn käyttötilanteen suhteen. Ulkolämpötila tunnetusti määrittää säätö-

käyrän kautta sopivaa menoveden lämpötilaa ohjeellisesti, mutta jos huomioidaan myös 

kaukolämmön kulutus, voidaan menoveden lämpötilaa tarkentaa esimerkiksi verkon 

varaamisen ja pumppauskustannusten mukaan. Tällöin pitää tietysti huomioida myös 

lämmön tuotannon kustannukset ja kaukolämpöverkon rajoitukset. Lisäksi olisi erittäin 

hyödyllistä mahdollistaa verkon akkumuloinnin laskenta määrittämällä haluttu varauksen 

taso ja sen aikataulu. Toimiakseen tällaisen työkalun tulisi toimia yhdessä 

kaukolämpöennusteen kanssa. 

Tämän työn yhteydessä laadittiin Excel-pohjainen työkalu, joka yksinkertaisesti laskee 

syötetyn ylilämmön ja varaukseen käytetyn ajan perusteella toteutetun varauksen määrän. 
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Tuotettua varaustehoa voi verratta teoreettiseen akkumuloinnin tarpeeseen, joka on 

määritetty todellisia tuotantotilastoja tutkimalla. Tyypillisesti piikin lisäkulutus on 

keskimäärin 35 % yhden tunnin kulutuksesta vastaavalla teholla. Esimerkiksi kuvaa 11 

tulkitsemalla voidaan päästä vastaavanlaiseen tulokseen. Todellisen tehon taulukkotyökalu 

laskee paluulämpötilan ja kaukolämpöveden massavirran avulla. Tämä määrittää arvioitua 

akkumuloinnin tarvetta. 

Tämän laskennan oheen on lisäksi luotu monimutkaisempi laskentatyökalu, joka antaa 

arviot suurimpien kulutuskeskittymien kaukolämmön kulutuksesta ulkolämpötilan 

määrittämällä. Kaukolämpöverkko jaettiin kuuteen osaan tuotannon ja kulutuskeskittymien 

sijaintien perusteella, ja verkoston simulointiohjelman avulla määritettiin kaikkien näiden 

alueiden verkostotilavuudet sekä niihin kaukolämmön tuovien runkolinjojen tilavuudet. 

Kun tähän luotuun taulukkoon syöttää tuotantolaitosten tehot sekä kaukolämpöveden 

meno- ja paluulämpötilat Hovinsaaressa, se laskee arviot kaukolämpöveden viipymäajoista 

kyseisiin kulutuskeskittymiin lasketun tilavuusvirran perusteella verkostolle määritettyjen 

tilavuuksien kautta. Lisäksi laaditulla taulukkotyökalulla on määritettävissä alueiden 

akkumuloinnin aste latauksen keston ja tehon perusteella, minkä avulla on mahdollista 

arvioida akkumuloinnin vaikutusta.  

Taulukkomallisen työkalun avulla voisi siis arvioida myös verkon latauksen astetta 

suhteessa olosuhteissa todennäköisesti tarvittuun lataukseen, mutta käytännössä tätä 

voidaan arvioida yksinkertaisesti ladattujen ja piikkiin oletetusti tarvittavien 

energiamäärien suhteella. Huolimatta siitä, että laskentataulukko antaa mielenkiintoisia 

arvoja kaukolämpöverkon käytöstä, ei tuotettu tieto ole erityisen arvokasta. Tämä johtuu 

siitä, että lähtöarvot ovat hyvin karkeita ja kulutus todellisuudessa käyttäytyy paljon tätä 

mallinnusta monimutkaisemmin. Taulukko ei sellaisenaan sovi operaattoreiden käyttöön, 

koska sen hyödyntäminen käyttöä avustavalla tavalla liikaa panosta saatavaan hyötyyn 

nähden. Vastaavan laskennan tulisi ennemminkin toimia osana kaukolämmön kulutusta 

ennustavaa sovellusta, jonka hyödyntäminen opetettaisiin käyttäjille. Ensin esitellyn 

yksinkertaisemman laskennan soveltaminen voisi antaa operaattoreille sopivasti viitettä 

varauksen tasosta ja lataamisen hyödystä myös käytännössä.  
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5 KAUKOLÄMPÖVERKON KEHITYSHANKKEET 

Tässä luvussa esitellään toteutettuja ja harkittavia toimenpiteitä ja kehityshankkeita 

kaukolämpöverkon käytön parantamiseksi. Ensin tarkastellaan kaukolämpöakun 

hyödyntämisen mahdollisuuksia Kotkassa, minkä jälkeen siirrytään pohtimaan 

välipumppaamojen hyödyntämistä ja mahdollista lisätarvetta. Tämän jälkeen pohditaan 

reaaliaikaisesti kulutustietoja keräävän ja niitä hyödyntävän järjestelmän mahdollisuuksia. 

Viimeiseksi tarkastellaan mittauspisteiden riittävyyttä ja pohditaan kaukolämmön jakelun 

tulevaisuutta. 

5.1 Kaukolämpöakku 

Kaukolämpöakku toisi Kotkan Energian tuotannolle monenlaisia hyötyjä. Varsinkin 

suurikokoinen akku pystyisi korvaamaan talvella öljy- ja kaasukattiloiden käyttöä ja myös 

vähentämään maakaasukombin sekä erityisesti apukattilan käytön tarvetta kaikkina 

vuodenaikoina. Lisäksi akku mahdollistaisi sähkön tuotannon lisäämisen tarvittaessa, 

koska ylimääräinen tuotettu lämpö voitaisiin varastoida siihen kannattamattoman mereen 

lauhduttamisen sijaan. Suuren kapasiteetin kaukolämpöakulla olisi myös mahdollista 

varautua seisokkien aikaiseen kaukolämmön tarpeeseen ja jopa talven huippukulutuksiin. 

Pienemmät kaukolämpöakut hyödyttäisivät kaukolämpöverkon käyttöä lähinnä 

vuorokausitasolla. Tähän riittäisi hyvin esimerkiksi vain jonkin verran verkostotilavuutta 

suurempi kaukolämpöakku. Yön tai lämpimämpien vuorokausien aikana akkuun 

varastoitua lämpöä voitaisiin hyödyntää erityisesti korkeiden aamuisten kulutushuippujen 

sekä käyttöhäiriöiden aikana. Tämän kokoluokan akulla kyse olisi enemmänkin verkkoon 

varaamisen tehostamisesta, kuin pitkäaikaisemmasta varastoinnista. Pienempi akku on 

kuitenkin investointina huomattavasti pienempi riski, mutta suurella akulla olisi 

saavutettavissa myös suuremman kokoluokan hyötyjä.  

Kotkassa on kaksi käytöstä poistettua raskaan polttoöljyn varmuusvarastoa, joita on 

harkittu muunnettavaksi kaukolämpöakuiksi pitkäaikaisvarastointiin. Mussalossa 

sijaitsevan varaston kapasiteetti olisi suuri, mutta se sijaitsee kaukana kulutuksesta. 

Katariinan luolasto Kotkansaaressa on erittäin lähellä suurinta kulutuskeskittymää, mutta 

on selvästi Mussalon luolastoa pienempi. Muita vaihtoehtoja varastoinnille ei ole selvitetty, 

mutta näiden luolastojen lisäksi käytännössä ainoa harkinnan arvoinen vaihtoehto on 
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terässäiliövarasto. Käytöstä poistettujen maanpäällisten öljyvarastojen käyttö 

kaukolämpöakkuna voisi olla mahdollista, mutta niiden tilavuuden ollessa tyypillisesti 

korkeintaan 1000 m
3
 jäisi varastointikapasiteetti vain muutamiin kymmeniin 

megawattitunteihin. Rakennettavan terässäiliövaraston voisi sijoittaa melko vapaasti 

huomioiden vain, että sille on tilaa ja tarpeeksi suuri kaukolämpöputki on riittävän lähellä. 

Sijoittaminen olisi kuitenkin kannattavinta tehdä tuotannon ja kulutuksen kannalta 

optimaaliseen paikkaan. Looginen valinta olisi tällöin Hovinsaaren voimalaitoksen 

lähiympäristö, jolloin myös keskusta olisi lähellä.  

Vuonna 2013 Hovinsaaren voimalaitoksella priimattiin eli lauhdutettiin mereen lähes 30 

GWh lämpöenergiaa. Priimaus on välttämätöntä, jos sähköä on tuotettava suuremmalla 

teholla, kuin lauhdeperän kaukolämmön tuotanto mahdollistaisi. Varsinkin kesällä 

kaukolämmön tarve on pieni ja höyryturbiinia voidaan ajaa minimitehoilla vain 

priimauksen avulla. Kaukolämmön kulutusta voitaisiin akun varaamisen avulla nostaa niin, 

ettei priimausta tarvittaisi, jolloin lataaminen olisi käytännössä lähes ilmaista. Kesällä 

varatun kaukolämmön lämpötila on kuitenkin vain noin 80 °C ja se laskisi vielä hieman 

häviöiden myötä. Tämän takia pitkäaikaisvarastointikäytössä talvella purettava 

kaukolämpöakun varaus on lämmitettävä kaukolämpöverkon vaatimaan menolämpötilan 

säätökäyrän mukaiseen lämpötilaan. Tämä kasvattaa varastoinnin kustannuksia. 

5.1.1 Terässäiliövarasto 

Terässäiliövaraston kannattavuutta arvioitiin vuoden 2013 toteutuneen kaukolämmön 

tuotannon perusteella. Tilastoidun tuotannon rinnalle laskettiin hypoteettinen 

kaukolämpöakku valikoidulla kapasiteetilla ja liitäntäteholla, jota ladataan ylimääräisellä 

bioenergialla, kun sen varaus on vajaa ja puretaan korvaamaan maakaasun ja polttoöljyn 

käyttöä. Ylimääräiset kustannukset biokattilan käyttämistä polttoaineista vähennettiin 

fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemästä saaduista säästöistä, mikä antoi vuotuisen 

säästön. Lisäksi terässäiliörakenteisen kaukolämpöakun investointikustannus laskettiin 

yhtälön 5 mukaan sen tilavuuden ja lämpötehon funktiona (Energiateollisuus ry 2006, 

398). Kaukolämpöakun tilavuus taas lasketaan yhtälön 3 avulla. Keskimääräiseksi 

lämpötilan muutokseksi akun tilavuuden kannalta on oletettu 45 °C ja varastoinnin 

keskimääräiseksi hyötysuhteeksi 90 %. Laskennassa käytettiin lisäksi luvussa 3.2.4 

esiteltyjä polttoaineen hintoja perustana tuotannon kustannuksille. 



91 

 

 

        
 

  
          

 

  
              (5)  

missä      kaukolämpöakun kustannus [€] 

       kaukolämpöakun tilavuus  [m
3
] 

      kaukolämpöakun lämpöteho [MW] 

 

Laskennassa kaukolämpöakkua käytettiin niin, että sillä ensisijaisesti korvattiin polttoöljyn 

käyttöä, toisena maakaasun käyttöä Pappilassa ja kolmantena maakaasun käyttöä 

Hovinsaaren voimalaitoksen maakaasukombissa. Kombi huomioitiin tarkastelussa 

ainoastaan kaukolämmön tuotannon kannalta ja sähkön tuotannon vaikutus jätettiin 

tarkastelusta kokonaan pois. Apukattilan käyttö jäi tarkastelusta sivuun, koska sen 

käyttötiedot eivät olleet riittävän tarkkoja. Tarkastelun perusteella polttoöljyn käyttöä olisi 

voitu vähentää kaukolämpöakun avulla jopa 560 MWh vuonna 2013. Tarkastelun tuloksiin 

kuitenkin vaikuttavat erityisesti valittu kytkentäteho ja varaston kapasiteetti, mikä muuttaa 

erityisesti maakaasun säästöpotentiaalia. Pienelläkin akulla sen säästö on kuitenkin jo yli 

1 000 MWh. Kytkentätehon ja varastointikapasiteetin valinta vaikuttaa varaston 

käytettävyyden kautta sen tuottamiin säästöihin, mutta samalla myös yhtälön 5 kautta 

pääomakustannukseen ja näiden suhteen kautta takaisinmaksuaikaan. Liitteeseen 6 on 

koottu tämän vuoden 2013 tuotantoon perustuvan kaukolämpöakkutarkastelun tuottamat 

korottomat takaisinmaksuajat erilaisilla vaihtoehdoilla akun tehon ja kapasiteetin suhteen. 

Liitteen 6 tulosten perusteella havaitaan, että paras vaihtoehto terässäiliövaraston 

investoinnin suhteen olisi takaisinmaksuajan kannalta hyvin pieni kytkentäteho ja 

varastointikapasiteetti. Esimerkiksi 5 MW kytkentäteholla ja 200 MWh kapasiteetilla 

investoinnin koroton takaisinmaksuaika voisi olla alle neljä vuotta, mutta varsinkin 

kytkentäteho jäisi tällöin varsin pieneksi mikä heikentäisi merkittävästi akun 

käytettävyyttä. Käytännössä parempi ratkaisu olisi valita suurempi liittymäteho ja 

kapasiteettikin tarkastelemalla mahdollisia pitkän ajan tuottoja. Esimerkiksi 30 MW 

kytkentäteholla ja 400 MWh kapasiteetilla akku olisi paremmin hyödynnettävissä ja 

tuottaisi enemmän säästöjä. Tämä on havaittavissa myös liitteen 6 toisessa taulukossa, joka 
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havainnollistaa kaukolämpöakun käytöstä saatavia säästöjä, kun sen takaisinmaksuajaksi 

oletetaan 20 vuotta.  

Tulosten perusteella terässäiliövarasto olisi hankintana kannattava erityisesti 

kapasiteettialueella 400 – 700 MWh ja liitäntätehon ollessa välillä 10 – 30 MW. 

Investointikustannus olisi tällöin yhtälön 5 mukaisesti puolen miljoonan euron molemmin 

puolin. Laskennan luotettavuutta kuitenkin heikentää se, että käytön tarkastelussa 

käytettiin vain yhtä toteutunutta vuotta. Karbion käyttöönoton myötä Kotkan Energian 

tuotantotilanne on kuitenkin muuttunut niin paljon, ettei aikaisempia vuosia kannata 

huomioida. Toisaalta vuodet 2013 ja 2014 ovat olleet erittäin vähäisen huipputehontarpeen 

aikaa, sillä erittäin kylmiä säitä on ollut poikkeuksellisen vähän. Kaukolämpöakun 

kannattavuudella on paremmat odotukset, jos tämä suuntaus sääoloissa palautuu 

normaaliksi. Lisäksi kannattavuutta parantaa kokonaan huomiotta jätetty sähkön ja 

tehdashöyryn tuotantojen vaikutus kaukolämpöakun suhteen. Sähköä voidaan tarvittaessa 

tuottaa yhteistuotannossa enemmän, kun ylimääräinen lämpö voidaan varastoida. 

Tehdashöyryn hetkellinen kulutuksen kasvu saattaa vaatia apukattilan käynnistämistä, 

mutta tämä voidaan välttää käyttämällä kaukolämpöakkuun varastoitua lämpöä 

kaukolämmön tuotannon korvaamiseen, jolloin tehdashöyryn tuotantoa biokattilan 

tuotannosta voidaan lisätä. 

5.1.2 Luolavarasto 

Pöyry Oy (2014) tutki tilauksesta Mussalossa sijaitsevien raskaan polttoöljyn 

varmuusvarastoina toimineiden kallioluolastojen käyttöä ja soveltuvuutta kaukolämmön 

varastointiin. Luolasto koostuu työtunnelista ja kahdesta maanalaisesta kalliosäiliöstä, 

joiden yhteenlaskettu tilavuus on 250 000 m
3
. Öljy on ollut luolassa suorassa 

kosketuksessa kallioseinämiin ja pohjaan, joten sen puhdistaminen olisi valtavan mittava 

urakka. Pitkäkestoisesta ja kalliista puhdistustyöstä huolimatta on epävarmaa saataisiinko 

luolasto koskaan toimimaan kunnolla kaukolämpövarastona. Varastoinnin lämpötilatasoa 

saatettaisiin nimittäin joutua rajoittamaan, mikä laskisi varaston kapasiteettia ja 

käytettävyyttä. Raportin mukaan noin 11 GWh varastointikapasiteetin luominen näihin 

käytöstä poistettuihin luoliin tulisi kustantamaan noin 5,7 miljoonaa euroa, mutta se 

tuottaisi säästöjä lähes miljoonan vuodessa, joten ainakin teoriassa sijoituksena se maksaisi 

itsensä takaisin noin kuudessa vuodessa. (Pöyry 2014.) 
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Pöyryn (2014) raportin investointilaskelmissa ei kuitenkaan huomioida sitä vaihtoehtoa, 

että luolasto ei käytännössä soveltuisikaan vuotojen ja öljyjäämien aiheuttamien haittojen 

takia kuuman veden varastointiin. Vähälle huomiolle selvityksessä on jäänyt myös pitkän 

siirtolinjan rakentamis- ja lämpöhäviökustannusten osuus. Kotkansaarella sijaitseva 

pienempi Katariinan luolasto olisi sijaintinsa puolesta parempi vaihtoehto, mutta 

kokonaisuuksia tarkastellessa eniten ratkaisevat muutostyön kustannukset. Katariinan 

luolaston kapasiteetti olisi kooltaan vain 78 000 m
3
, mutta kaukolämpöverkon suhteen 

paremman sijaintinsa takia se on vakavasti harkittava vaihtoehto. Lisäksi se vuotaa 

huomattavasti vähemmän ja on todennäköisemmin hyödynnettävissä myös yli sata asteisen 

veden varastointiin, jolloin sen kapasiteetti voi olla yli 4 GWh. Edellisessä luvussa 

esitellyn laskennan avulla tarkasteltuna näiden luolavarastojen takaisinmaksuajat 

nousisivat yli kymmeneen vuoteen, mutta Mussalon luolaston hyödyntäminen tuottaisi 

paremmin varsinkin suurilla kytkentätehoilla Katariinan luolastoon verrattuna. 

Luolavaraston sijaintiin eikä erityisemmin kokoonkaan voida vaikuttaa valmista luolaa 

hyödynnettäessä, mikä suosii terässäiliövarastoa ratkaisuna. Terässäiliön varastointi-

kapasiteetti ei tosin olisi riittävä laajamittaiseen ja pitkäaikaiseen varastointiin, mutta sen 

sijoittaminen verkon suhteen olisi huomattavasti vapaampaa. Mussalon luolastosta saisi 

valtavan varastointikapasiteetin, mutta sen kunto on epäselvä ja hyödyntäminen haastavaa. 

Erityisesti Katariinan luolaston muuntaminen kaukolämmön varastointiin ja 

terässäiliövaraston rakentaminen Hovinsaaren voimalaitoksen läheisyyteen ovat kuitenkin 

erinomaisia vaihtoehtoja Kotkan Energian kaukolämpöverkon käytön edistämisen ja 

monipuolistamisen sekä bioenergian käytön lisäämisen kannalta.  

5.2 Välipumppaamot 

Välipumppaamot laskevat paine-eron tarvetta verkon yli. Kun paine-ero tuotetaan 

lyhyemmillä kaukolämpölinjan osuuksilla, rasitetaan lisäksi yksittäisiä pumppuja ja 

kaukolämpöverkkoa vähemmän, kun pysytään entistä selvemmin alle maksimipaine-

rajojen. Tämän lisäksi edullisimmin tuotettu kaukolämpö voidaan helpommin toimittaa 

pidemmälle verkkoon. Käytetystä välipumppauksesta kerrottiin luvussa 3.3.4. Tässä 

luvussa tarkastellaan kesän ja syksyn 2014 aikana toteutettua Turvalan välipumppaamon 

menopuolen pumpun pumppaussuunnan vaihtoa sekä pohditaan välipumppaamojen 

lisäämisen tarvetta ja hyötyjä. 
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5.2.1 Turvalan pumppaamon suunnan muutos 

Turvalan pumppaamon kaukolämmön menopuolen pumpun suunta käännettiin kesällä 

2014 kohti keskustaa ja Hovinsaaren voimalaitosta. Tämän mahdollisti Karhulan alueen 

kasvanut edullisen kaukolämmön tuotantokapasiteetti. Vain muutama vuosi aiemmin 

alueella käytettiin ainoastaan maakaasulla ja öljyllä toimivia lämpölaitoksia, mutta nyt 

Karhulan biolämpölaitos ja Korkeakosken hyötyvoimalaitos kattavat alueen kaukolämmön 

tarpeen ja usein enemmänkin, mikä johti tarpeeseen muuttaa välipumppauksen suuntaa. 

Hovinsaaren voimalaitoksen tuottamaa kaukolämpöä ei siis ole enää kuin harvoin tarpeen 

pumpata Karhulaan asti ja esimerkiksi Karhulan biolämpölaitoksen tuotannolla on 

mahdollista korvata maakaasun käyttöä Hovinsaaren biokattilan huoltoseisokkien aikana.  

Karhulan alueen oma perustuotanto voi kattaa kulutuksensa jopa – 10 °C lämpötilaan 

saakka. Tähän asti ylimääräistä edullisesti tuotettua kaukolämpöä voidaan pumpata kohti 

keskustaa, missä Turvalan pumpun kääntö auttaa. Kylmemmällä säällä Karhulan kulutus 

kasvaa alueen omaa perustuotantoa suuremmaksi. Tällöin tarvitaan lisälämpöä esimerkiksi 

Hovinsaaren voimalaitokselta tai paikalliselta varatuotantokapasiteetilta. 

Käännetyn välipumppaamon käyttökokeilu alkoi manuaalisena ajona syyskuussa 

Hovinsaaren vuosihuollon aikaan. Suurin paineenkorotus tällöin oli noin 2 bar. Kuristus 

Liitulahdentiellä Hovinsaaren voimalaitokselta pohjoiseen päin suuntaavalla linjalla 

kuristaa kaukolämpöveden virtausta Karhulan suuntaan, mikä edesauttaa käännetyllä 

Turvalan pumppaamolla kaukolämpöveden pumppaamista Hovinsaaren suuntaan. Lisäksi 

kuristuksen etuna on Hovinsaaren tuotannon parempi suuntautuminen Kotkansaareen, 

jonka kulutuksen varmistamiseen riittää nyt pienempi paine-ero. Karhulan tuotanto taas 

suuntautuu Jylpyn ja Karhuvuoren alueille. 

5.2.2 Uusien välipumppaamojen tarve 

Merkittävimpiä ongelmia kaukolämpöverkon paine-erojen suhteen esiintyy Kotkan 

Energian verkossa luonnollisesti paikoissa, jotka ovat kauimpana pumpusta. Erityisen 

tärkeitä kohteita tämän suhteen ovat Kotkansaaren lounaisosa sekä Lankilan ja Sutelan 

linja, koska niillä tavallisessa käytössä huomataan paine-erojen laskeminen ensin. 

Karhuvuori ja Mussalo olisivat kaikkein huonoimmassa asemassa ilman välipumppaa-

moitaan. Hovinsaarella tuotetun paine-eron laskeminen vaikuttaa ensin Kotkansaareen, ja 
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Karhuvuoren pumppauksen lisääntyessä seuraavaksi ongelmissa on Sutela. Hovinsaarelta 

kaukolämpövettä pumpataan ensisijaisesti Kotkansaarta silmällä pitäen. Uusi 

kuristusventtiili Liitulahdentiellä auttaa kohdistamaan pumppausta tarvittaessa paremmin 

Kotkansaareen. Tällöin Turvalan välipumppaamon menopuolen pumpulla tuotetaan 

tarvittavaa paine-eroa Jylppyyn ja Karhuvuoren linjaan. 

Tarkastellaan Karhuvuoren tilannetta samassa käyttötilassa kuin luvun 4.4.1 paine-erojen 

pienentämiseen keskittyneessä osiossa eli ulkolämpötilassa – 20 °C ja sitä vastaavassa 

kulutuksessa. Lankilaan ja Sutelaan haarautuva linja on todettu ongelmalliseksi paine-

erojen kannalta, sillä Karhuvuoren välipumppausta käytettäessä sen paine-ero pienenee 

entisestään. Tämä johtuu linjan sijainnista Karhuvuoren välipumpun imupuolella. 

Karhuvuoren välipumppauksen käyttäminen siis laskee entisestään paine-eroa Sutelassa. 

Simuloinnin avulla voidaan kokeilla välipumppaamon vaikutusta Lankilan linjassa. Tämä 

välipumppaamo avustaisi tällaisissa tilanteissa Sutelan paine-eron ylläpitämisessä. Linjan 

virtaus ja paineen korotuksen tarve olisivat pieniä ja pumpun sähkönkulutus olisi alle 

kilowatin suuruinen. Tällöin kuitenkin paine-ero laskisi Karhuvuoren linjassa entisestään ja 

laajemmin, kun se olisi kahden pumpun imupuolella. Parempi ratkaisu koko linjan 

kannalta olisi välipumppaamo Karhuvuoren linjassa ennen Langinkoskea. Tällöin uuden 

pumppaamon läpi virtaisi suurempi massavirta ja paineenkorotuksen tarve olisi hieman 

suurempi. Simuloinnin perusteella valituissa olosuhteessa tämän välipumppaamon 

sähkönkulutus olisi noin 6 kW.  

Pumppauksen ohjautuessa nykytilassa tärkeimmän kulutuskeskittymän eli Kotkansaaren 

mukaan on tilanne hyvä. Kotkansaaressa paine-erot laskevat herkimmin ja Hovinsaaren 

paine-eron tuotto säädetään sen mukaan. Tällöin paine-ero esimerkiksi Jylpyssä kuitenkin 

nousee tarpeettoman korkeaksi. Tämän perusteella Kotkansaareen suuntautuva 

välipumppaus voisi olla hyödyllinen, mutta tähän ongelmaan on kuitenkin löydetty 

edullisempi apu kuristusventtiilistä, joka ohjaa virtausta kohti Kotkansaarta. Kotkan 

Energian kaukolämpöverkon hyvää tilannetta paine-erojen kannalta kuvastaa lisäksi se, 

että suurimmissakin käytetyissä paine-eroissa olisi tarvittaessa vielä nostovaraa. 

Verkostossa ei ole myöskään sellaista paikkaa, joka ahtaudellaan kuristaisi virtausta niin, 

että välipumppaus olisi tarpeen. Tämän perusteella voidaan todeta, ettei uuden 

välipumppaamon rakentaminen ole tällä hetkellä ajankohtaista.  
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5.3 Reaaliaikaisten kulutustietojen hyödyntäminen 

Kaukolämpöverkkoon kuuluvien asiakkaiden kulutusta reaaliaikaisesti seuraamalla 

voitaisiin tietää tarkasti kulutuksen muutokset jo ennen, kuin ne havaitaan lämmön 

tuotannon tarpeen kasvuna. Tämä auttaisi laitosoperaattoreita valmistautumaan kulutuksen 

muutostilanteisiin. Lisäksi tällaisella seurannalla olisi myös mahdollista ohjata tuotantoa 

lähemmäs kulutusta ja siten vähentää ylimääräisen pumppauksen tarvetta. Esimerkiksi 

häiriötilanteissa saattaisi jopa olla kannattavampaa tuottaa kaukolämpö lähempänä 

kulutusta pumppaus- ja lämpöhäviöiden vähentämiseksi, vaikka polttoainekustannukset 

hieman kasvaisivatkin. Ajantasaisella kulutusseurannalla voitaisiin huomattavasti 

laskennallisia malleja tarkemmin hyödyntää laajan kaukolämpöverkon käyttötapojen 

monipuolisuutta. Suuri etu olisi myös menolämpötilojen luennan kautta saavutettavasta 

verkon lataustilanteen tarkasta seurannasta, jonka avulla voisi määrittää käytettävissä 

olevaa tai tarvittavaa akkumulointia alueittain. Lisäksi häiriötilanteiden takia 

kaukolämpöverkkoon syntyneet ongelma-alueet olisi mahdollista paikallistaa. 

Tähän käyttöön soveltuvan datan keräys tulisi toteuttaa hyvin tiheään: korkeintaan 

muutaman minuutin välein. Kulutustietojen tiheä päivittäminen ei kuitenkaan tällä hetkellä 

onnistuisi. Etäluenta nimittäin tapahtuu aina pienellä viiveellä, koska viestintä toteutetaan 

vielä hitailla radio- ja GSM-yhteyksillä. Hyötyä voitaisiin kuitenkin saada vain tunninkin 

välein kerättävästä kulutustiedosta, koska sen kautta pystyttäisiin tarkastelemaan kulutusta 

tuotannon suhteen tuntitasolla sekä hahmottamaan verkon käyttäytymistä ja häviöitä 

erilaisissa olosuhteissa. Pidemmän tarkastelujakson myötä voitaisiin tiettyjen käyttö-

tilanteiden parhaat vaihtoehdot määrittää tarkemmin. Ajantasaisesti mitatut kaukolämmön 

kulutustiedot olisivat jo Kotkan Energian kaukolämpöasiakkailta langattomasti saatavissa, 

mutta niiden automatisoitu kerääminen ei ole vielä mahdollista, sillä tämän mahdollistavaa 

ohjelmistoa ei ole käytettävissä. Varsinkin matkapuhelinverkon kautta kulkeva viestintä on 

kuitenkin kallista ja liian hidasta tähän käyttöön.  

Keräyksen lisäksi tiedot olisi käytännöllistä saada välittömästi laitoskäyttäjien nähtäville 

esimerkiksi graafisessa muodossa siten, että kulutuksen kasvu ja tuotannon siirron tarve 

olisi helposti havaittavissa. Kulutuksen muutoksia kyetään kuitenkin nykyäänkin 

seuraamaan alueellisten paine-erojen mittauksen avulla, joten käytännössä saavutettava 

lisähyöty jäisi laitoskäyttäjien kannalta todennäköisesti niukaksi. Kaukolämpöverkon ja 



97 

 

kulutuksen käyttäytymisen teoreettisen tarkastelun sekä kulutuksen ennustamisen kannalta 

kulutustietojen tiheämpi kerääminen olisi todennäköisesti huomattavasti hyödyllisempää, 

mutta välitöntä tiedonsiirtoa ei silloin tarvittaisi. 

5.4 Mittauspisteiden riittävyys 

Nykyhetkellä Kotkan Energian kaukolämpöverkossa on noin kaksikymmentä 

mittauspistettä, joiden käytettävyys vaihtelee meneillään olevien huoltotöiden mukaan. 

Mittauspisteiden kertoma tieto vaihtelee etäisten haarojen pelkästä paine-eron mittauksesta 

tuotantolaitosten kattavampiin tietoihin. Tuotantolaitoksilla mitataan meno- ja paluupuolen 

paineet ja lämpötilat sekä virtaus ja teho. Kaukolämpöverkon käyttöä seuraamalla voidaan 

huomata, ettei näiden mittauspisteiden perusteella saada vielä täysin kattavaa 

kokonaiskuvaa verkon toiminnasta. Useat etäiset tai verkon kannalta muuten hankalissa 

paikoissa sijaitsevat haarat saattavat käyttäytyä aivan eri tavalla, kuin niitä lähin 

mittauspiste antaisi olettaa. Varsinkin paine-ero saattaa pudota pienessä linjassa hyvin 

nopeasti aiheuttaen ongelmia asiakkaiden lämmönsaantiin. Toisaalta paine-eroja saatetaan 

myös pitää liian korkeina, kun tarpeeksi luotettavaa tietoa ei ole saatavilla, mikä taas lisää 

pumppaushäviöitä ja –kustannuksia. 

Kaukolämpöverkon lämpötilojen mittauksessa on mahdollista hyödyntää tuotanto- ja 

kulutuspisteiden mittauslaitteita, joten erilliset mittauspisteet lämpötilojen suhteen eivät 

tuo liiemmin lisäarvoa kaukolämpöverkon käytön kannalta. Tosin operaattoreille 

ajantasaisesti päivittyviä lämpötilapisteitä voisi olla valvomossa enemmän saatavilla. Tämä 

auttaisi verkon varaustilanteen seurannassa ja havainnollistaisi tuotetun menolämpötilan 

vaikutuksia paremmin. Paine-eron seuraaminen on kuitenkin tärkeämpää, koska liian 

alhainen paine-ero aiheuttaa ongelmia veden virtaukseen. Paine-eron mittausta ollaan 

lisäämässä radiolähettimillä varustelluilla mittauspisteillä, koska osa vanhoista yhteyksistä 

ei ole enää käytettävissä ja uusien yhteyksien muodostaminen radioverkon kautta on 

edullista. Useimmat näistä mittauksista tulisivat samoihin paikkoihin nykyisten mittarien 

kanssa, mutta joitakin uusia pisteitä ollaan myös lisäämässä. Tärkein uusi mittauspiste on 

tulossa Hovilan linjaan Äijänkadulle. Tämä linja siirtyi Turvalan menopuolen pumpun 

käännön myötä sen imupuolelle, joten paine-eron tarkkailun tarve on kyseisessä linjassa 

selvästi kasvanut. 



98 

 

5.5 Kaukolämmön jakelun tulevaisuus 

Kaukolämmön jakelu on kehittynyt asteittain historiansa aikana. Ensimmäisen sukupolven 

höyrynä jaettu kaukolämpö oli pääroolissa ennen 30-lukua, mutta se on edelleenkin 

paikoittain käytössä. Tämän jälkeen 70-luvulle asti toisen sukupolven jakelussa käytettiin 

paineistettua yli sata asteista vettä ja nykyään käytetty kolmas sukupolvi hyödyntää 

edelleen paineistettua vettä, mutta sen lämpötila on usein alle sata astetta. Suuntauksena 

kaukolämmön jakelussa on siis ollut lämpötilojen lasku ja samalla rakenteiden 

keveneminen. Tätä voidaan odottaa myös neljänneltä kaukolämmön jakelun sukupolvelta, 

jonka rakenteesta ja käyttöön tulemisesta ei voida vielä kuitenkaan sanoa mitään tarkkaa. 

Matalampien lämpötilojen käyttäminen kasvattaisi lämmön tuotannon ja jakelun 

hyötysuhteita sekä lisäisi yhteistuotannon sähköntuotantokapasiteettia. Samalla 

mahdollistuisi keveämpien, halvempien ja joustavien materiaalien käyttö verkostossa. 

(Frederiksen & Werner 2013, 494-496).  

Kovinkaan paljoa ei ole enää mahdollista laskea lämpötiloja, jos halutaan nykyisellä 

tavalla taata asiakkaiden lämmönsaanti. Kuuman käyttöveden vaatimusten voidaan olettaa 

säilyvän nykyisellään, joten esimerkiksi alle 60-asteisen kaukolämpöveden toimittaminen 

asiakkaalle ei riittäisi, vaikka kiinteistöjen lämmittämisen suhteen se ei olisikaan ongelma. 

Varsinkin uudet hyvin eristetyt rakennukset pärjäisivät ongelmitta lämmityksen puolesta 

viileämmällä kaukolämpövedellä. Ongelmia syntyisi kuitenkin erityisesti etäisimpien 

asiakkaiden kuuman käyttöveden tuotossa. Käytännössä tällaisessa ratkaisussa asiakkaan 

kuuman käyttöveden riittävän korkea lämpötila pitäisi varmistaa esimerkiksi 

sähkökäyttöisen lisälämmittimen avulla. Kotkan Räskiin kaavaillun uuden rakennusalueen 

suhteen olisi mahdollista kokeilla tällaista matalalämpöjärjestelmää, koska se tulisi 

sijaitsemaan joka tapauksessa lämpötilojen kannalta hankalassa paikassa Karhuvuoren 

takana. Matalammat lämpötilat lisäisivät kaukolämpöveden virtausta, mikä on ongelma 

pienen kulutuksen alueilla. Matalat lämpötilat myös sallisivat muoviputkien käyttämisen, 

jos esimerkiksi erillisen piirin avulla varmistettaisiin, ettei liian kuuma vesi pääse 

muoviputkiin. 

Joustoputket ovat yksi selkeimmin esiin nousseista tulevaisuuden kehityslinjoista 

kaukolämmön jakelun kannalta. Joustoputkia on jo nyt saatavilla useina kokoina, mutta 

enimmäkseen yksiputkirakenteisina, sillä kaksiputkijohto taipuu huomattavasti 
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huonommin. Tavallisesti käytettyä kiinnivaahdotettua muovisuojakuorista kaukolämpöä 

kalliimpi ratkaisu kannattaa, koska sen asentaminen on nopeampaa ja siten halvempaa. 

Pitkä kelan laskeminen kaivantoon on nopeampaa, koska se vaatii huomattavasti 

vähemmän liitoksia. Erityisesti liitosten määrä vähenee, kun suunnanmuutoksiin ei tarvita 

kulmaelementtejä. Elementtien välisten liitosten tekeminen vie aikaa, koska ne täytyy 

hitsaamisen lisäksi eristää ja tiivistää. Joustoputkien hyödyntäminen suurempina 

putkikokoina on haasteellista, koska suurempien putkien taivuttaminen on huomattavasti 

hankalampaa. Vaikka muovinen virtausputki mahdollistaisi taivutuksen tällöinkin, kasvaa 

sen seinämävahvuus kohtuuttomaksi. Huono taipuisuus ja suuri putkikoko johtavat myös 

siihen, että putkikoon myötä rullakoko kasvaa nopeasti niin suureksi, että sen 

kuljettaminen vaikeutuu merkittävästi. (Frederiksen & Werner 2013, 333-335). 

Joustoputket ovat jo esimerkiksi Logstorin valikoimassa. Näitä taipuisia kaukolämpöputkia 

on saatavissa kuitenkin vain pieniä, halkaisijaltaan alle 30 mm putkikokoja 

viidenkymmenen ja sadan metrin keloissa. Niiden virtausputket ovat kylmävedettyä 

teräsputkea ja sisäpinta valmistusmenetelmän ansiosta erittäin sileä, mikä pienentää 

virtaavan veden liikevastusta. (Logstor 2011.) Teräsputken lisäksi joustoputkissa käytetään 

virtausputkimateriaalina kuparia ja muovia. Näiden käyttö kuitenkin vaikeuttaa putkien 

liittämistä kantaverkkoon, koska ne vaativat kalliita sovitteita. Muoviputkea voidaan taas 

käyttää ainoastaan tarpeeksi matalan paineen ja lämpötilan verkoissa. (Frederiksen & 

Werner 2013, 335). Kotkan Energian kaukolämpöverkosta 15,2 km on joustoputkea ja sitä 

käytetään lähinnä pienissä haaroissa. Näissäkin linjoissa virtausputket ovat terästä, sillä 

käytetyt lämpötilat eivät salli muoviputkien käyttöä.  
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6 KOEAJOT JA MITTAUKSET 

Aikaisemmissa luvuissa on kehitetty sekä avattu keinoja ja mahdollisuuksia 

kaukolämpöverkon käyttöä parantavista ratkaisuista. Näiden perusteella tehtiin osana tätä 

työtä koeajoja ja mittauksia kaukolämpöverkon suhteen. Seuraavat alaluvut esittelevät 

näitä koeajoja ja niissä tehtyjä mittauksia ja saatuja tuloksia. Koeajojen esitiedot, tilanteet 

ja tarkastelun kohteet sekä erityisesti kaukolämpöverkon käyttöön liittyvät muutokset, 

joihin koeajo liittyy, pyritään esittelemään mahdollisimman tarkkaan. Ennen koeajojen 

esittelyä kuvaillaan yleiset lähtökohdat ja lopuksi tarkastellaan saatuja tuloksia. 

6.1 Koeajot 

Koeajojen tarkoituksena oli ajaa kaukolämpöverkkoa kuvassa 14 esitellyn uuden 

säätökäyrän 1 mukaisesti. Toista uutta säätökäyrää 2, joka sijoittui säätökäyrällä 

kylmemmille lämpötiloille, päätettiin olla kokeilematta, koska sen koettiin olevan liian 

radikaali muutos nykyiseen verrattuna. Näiden kahden uuden säätökäyrän keskinäinen 

vertailu nykytilanteen suhteen osoitti myös, että lämpöhäviöiden vähenemisestä 

saavutettavat kustannussäästöt eivät lisäänny yhtä merkittävästi, kun menolämpötilaa 

lasketaan lisää. Lisäksi pumppauskustannukset kasvavat ja kauimmaisten asiakkaiden 

lämmönsaannin varmuus heikentyisi liikaa varsinkin paikoissa, joissa esiintyy ongelmia 

nykyiselläänkin. Verkon mallinnusohjelman mukaan koeajoon valittu uusi säätökäyrä 

kuitenkin takaisi ainakin teoreettisesti vielä kuluttajien lämmönsaannin. 

Tarkasteluun valikoitunutta säätökäyrää testattiin kolmessa erillisessä kahden vuorokauden 

mittaisessa koeajossa suunnilleen viikon välein. Kokeiltavaan säätökäyrään päätettiin 

siirtyä heti puolen yön aikaan ja ajaa tasan kaksi vuorokautta kerrallaan eli normaaliin 

ajotapaan palattaisiin 48 tunnin kuluttua. Tällöin olisi mahdollista olettaa ainakin toisen 

koeajopäivän toteutuvan täysin uuden säätökäyrän mukaisesti, jos säätökäyrää onnistutaan 

noudattamaan. Varsinkin ensimmäisen päivän alussa on mahdollista, että verkon viiveet 

vaikuttavat lievästi tuloksiin. Suurin osa koeajoista kertyvästä tiedosta on luettavissa ToPi-

järjestelmästä, mutta lisäksi operaattorien toimintaa seurattiin ja muutoksiin johtaneita 

syitä selvitettiin koeajojen aikana. Lisäksi toisessa ja kolmannessa koeajossa mitattiin 

käytettyjen kaukolämmön kiertovesipumppujen sähkönkulutusta taajuusmuuttajaan 

kytketyllä Fluke 435 -sähkönkäyttöanalysaattorilla.  
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Seuraavissa alaluvuissa esitellään suoritetut koeajot. Jokaisen koeajojakson suhteen 

kuvaillaan sen olosuhteet, erityispiirteet ja muita huomioita toiminnasta yleisesti. Koeajot 

toteutettiin vuoden 2014 lokakuun viimeisen viikon ja sitä seuranneiden marraskuun 

kahden ensimmäisen viikon aikana valikoituina päivinä. Toisesta koeajosta alkaen 

koeajopäivät valikoitiin kylmempien päivien mukaan, jotta kokeilu ja sen tulokset olisivat 

mahdollisimman luotettavia ja kattavia. Kolme kahden vuorokauden pituista mittausta 

koeajoa suoritettiin kutakuinkin samoilla ohjeistuksilla. Ajo-ohjeistuksen muutoksista ja 

poikkeuksista kerrotaan erikseen jokaisen koeajon omassa alaluvussa. 

6.1.1 Koeajo 1 

Ensimmäinen koeajo toteutettiin 28. – 29.10.2014. Koeajon aikainen sää oli poikkeavan 

lämmin ja tasainen, mutta hyvin tuulinen. Ulkolämpötila oli lähes jatkuvasti noin 10 °C 

astetta ja vasta aivan viimeisillä koeajotunneilla alitettiin koeajossa testatun säätökäyrän 

kannalta merkityksellinen kahdeksan asteen lämpötila, jolloin kaukolämmön 

menolämpötilan suositus kääntyy nousuun vakiosta 78 °C lämpötilasta. Hovinsaaren 

voimalaitoksen lisäksi kaukolämpöä tuotettiin koeajojakson aikana myös 

hyötyvoimalaitoksella ja Kotkamillsilla. Tässä koeajossa ei vaadittu uuden säätökäyrän 

mukaista menolämpötilaa muilta tuotantoyksiköiltä Hovinsaaren lisäksi, koska kokeilu 

haluttiin aloittaa varovaisesti. Hyötyvoimalaitos tuotti kaukolämpöä melko tasaisesti noin 

82 °C lämpötilassa keskimäärin teholla 8,7 MW. Kotkamillsin teho oli keskimäärin 4,0 

MW ja kaukolämpöveden menolämpötila noin 80 °C.  

Paine-ero Hovinsaaren voimalaitoksella pysyi melko vakiona koko koeajon ajan ja oli 

keskimäärin 2,2 bar. Menolämpötilan laskeminen laski myös paluulämpötilaa hieman, sillä 

se oli keskimäärin hieman alle 41 °C. Verrattuna vastaavaan jaksoon vuonna 2013, jolloin 

käytettiin vanhaa säätökäyrää, oli menolämpötila jatkuvasti 2 – 10 astetta korkeampi ja 

paluulämpötila noin asteen korkeampi. Kaukolämpöveden virtaus Hovinsaarella noudatti 

odotuksia, mutta oli keskimäärin vain 164 kg/s, koska korkeat menolämpötilat laskivat sen 

hetkittäin hyvin pieneksi. Alimmillaan kaukolämpöveden massavirta oli 114 kg/s ja 

korkeimmillaan 218 kg/s. Seuraava kuva 15 esittää koeajon aikaiset vaihtelut 

tuotantoyksiköiden menolämpötiloissa sekä käytetyn säätökäyrän mukaisen 

menolämpötilan ulkolämpötilaan perustuen. 
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Kuva 15. Ensimmäisen koeajon menolämpötilakäyrät koeajotuntien suhteen. 

 

Jakson aikana tapahtui useita tavanomaisesta laitoskäytöstä poikkeavia ongelma- ja 

käyttötilanteita, jotka vaikuttivat koeajon kulkuun ja tuloksiin. Heti aluksi ongelmia 

aiheutui, kun biokattilan polttoaineen päiväsiilon ruuvipurkaimen kääntömoottorin 

vaihdelaatikko hajosi. Tämä vei operaattoreiden huomion, mikä johti suuriin vaihteluihin 

kaukolämpöveden menolämpötilassa. Menolämpötila kohosi myös huomattavasti 10. 

koeajotunnin kohdalla, kun Pappilan maakaasukattilaa testattiin lyhyen ajan suurella 

teholla. Seuraavan yön aikana menolämpötila pysyi jälleen pitkään korkealla. Suurimman 

piikin aiheutti tehdashöyryn kulutuksen yhtäkkinen loppuminen. 

Toisen koeajopäivän aikana myös testattiin ja säädettiin uuden apukattilan polttimia 38. 

koeajotunnin kohdalla. Tuotettu lämpö ajettiin kaukolämpöverkkoon, mikä jälleen nosti 

menolämpötilaa. Jatkuvat pienet ja poikkeustilanteiden aiheuttamat suuret mutta lyhyet 

lämpötilan muutokset ovat täysin hyväksyttäviä, koska tuotannon ja kulutuksen muutoksiin 

reagoiminen on hidasta, kun säätöä ei tehdä ajamalla ylimääräistä tuotettua lämpöä 

mereen. Tätä ei haluttu koeajosta huolimatta poikkeustilanteissakaan tehdä. Kuitenkin 

erityisesti yöaikaan esiintyneet pitkät ja korkeat säätökäyrän ylitykset olisivat olleet 

estettävissä. Nämä aiheuttivat verkon turhan akkumuloitumisen, minkä takia säätökäyrän 
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todellinen toimivuus aamuisen kulutushuipun aikana jäi vielä varmentamatta. Koeajon 

ajalta ei ilmennyt ongelmia kaukolämmön toimituksessa. 

6.1.2 Koeajo 2 

Toinen koeajo toteutettiin 5. – 6.11.2014. Tähän koeajoon käytettävän säätökäyrän 

vähimmäismenolämpötilaa laskettiin asteella 77 °C lämpötilaan, koska ennen koeajoa tuli 

julki, että tällä lämpötilalla on ajettu verkkoa onnistuneesti aiemminkin. Menolämpötila 

laski täten myös lineaarisesti ulkolämpötilojen -8 °C ja 8 °C välillä. Tässä koeajossa 

mitattiin myös kaukolämpöpumpun sähkönkulutusta ja kriittisten kuluttajien 

menolämpötiloja. Koeajossa operaattoreita ohjeistettiin seuraamaan koeajokäyrää 

suunnilleen asteen tarkkuudella, mutta myös hyödyntämään akkumulointia, jos on syytä 

epäillä, että säätöteho ei riittäisi esimerkiksi aamun kulutuspiikin kattamiseen. Tähän 

viittaa tilanne, jossa säätötehoa on ennen aamupiikkiä varaa nostaa alle 10 % koko 

kaukolämpötehosta. Akkumuloinnin suhteen ohjeistettiin lisäksi, että menolämpötila tulisi 

palauttaa säätökäyrälle aamuisin kello yhdeksään mennessä ja iltaisin seitsemään 

mennessä, jotta vältetään turhaa verkon varaamista kulutushuippujen jälkeen. 

Koeajo alkoi rauhallisesti, kun lämpötila oli yli kahdeksan astetta ja verkkoon syötettiin 

käyrän mukaista 77 °C lämpötilaa. Hyötyvoimalaitoksen arinan tukos laski hieman sen 

kaukolämpötehoa ja vaati Hovinsaarelta tehon nostoa, mutta riittävän korkeassa 

ulkolämpötilassa tämä ei ollut ongelma. Aamuisen kulutuksen nousunkaan suhteen ei ollut 

huolta, koska säätövaraa oli reilusti. Sääennusteesta poiketen ulkolämpötila kuitenkin laski 

yllättäen noin kolme astetta tunnissa, mikä nosti kulutusta merkittävästi. Lämpötila laski 

suhteellisen nopeasti yli yhdeksästä noin kolmeen asteeseen, ja kun aamupiikin myötä 

kasvaneen virtauksen lisäksi nostettiin tämän mukaisesti menolämpötilaa, kasvoi 

kaukolämpötehon tarve niin suureksi, että apukattila oli otettava käyttöön noin tunnin 

ajaksi. Kulutuspiikin käännyttyä laskuun sitä ei enää tarvittu.  

Myös koeajon toisena aamuna tarvittiin apukattilaa, kun biokattilan kaukolämpöteho ei 

riittänyt enää aamuhuipun alkaessa, koska ulkolämpötila oli vain 1 °C. Lämpötila oli 

kuitenkin hyvin tasainen ja maakaasua tarvittiin vain noin 5 MW teholla aamuhuipun ajan. 

Maakaasua kului molempina aamuina noin 1200 m
3
(n). Kumpanakaan koeajon aamuna ei 

käytetty akkumulointia, vaikka näin oli koeajo-ohjeessa opastettu. Jos akkumulointia olisi 
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käytetty ohjeistetusti, olisi varsinkin toisen aamun apukattilan käyttö vältetty. Tämän 

koeajojakson ensimmäisen aamun odottamaton ulkolämpötilan pudotus olisi kuitenkin 

vaatinut suurempaa akkumulointia, kuin mihin koeajossa oli varauduttu. Kuva 16 

havainnollistaa koeajon aikaisia menolämpötiloja. Suurimmat piikit ylöspäin johtuvat 

tyypilliseen tapaan tehdashöyryn kulutuksen laskuista. Koeajon loppupuolella 

menolämpötila kävi myös erittäin alhaalla, kun biokattilan polttoaineen syöttö häiriintyi. 

Tämän ohittamiseksi ilman turbiinin alasajoa ja varalämpötehon käyttöä laskettiin 

kaukolämmön menolämpötilaa väliaikaisesti. 

 

Kuva 16. Toisen koeajon menolämpötilakäyrät koeajotuntien suhteen. 

 

Tässä koeajossa ulkolämpötilat olivat ensimmäistä kylmempiä, joten kaukolämpötehot 

olivat myös suurempia ja säätökäyrän mukainen menolämpötilasuositus vaihteli enemmän. 

Kaukolämpöveden virtaus Hovinsaarella oli keskimäärin hieman yli 250 kg/s ja 

korkeimmillaan yli 320 kg/s. Paine-ero oli keskimäärin 2,8 bar, mutta vaihteli 2,1 ja 3,2 

baarin välillä. Koeajon aikainen KL-tuotanto oli noin 2,9 GWh, josta Hovinsaari tuotti 76,7 

%, hyötyvoimalaitos 14,3 % ja Kotkamills 9,0 %. Hovinsaaren tuotanto säätävänä 
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laitoksena vaihteli runsaasti 23 ja 59 megawatin välillä, mutta oli keskimäärin 46,1 MW. 

Hyötyvoimalaitoksen teho oli keskimäärin 8,6 MW ja Kotkamillsin 5,4 MW. 

Kaukolämmön paluupumpun nopeuskäyrän mukaan sitä käytettiin jatkuvasti hyvällä 

hyötysuhdealueella yli 80 %:ssa, mutta tässä koeajossa toteutettu luenta pumpun 

sähkömoottorilta kertoo, että pumppauksen kokonaishyötysuhde on ollut keskimäärin vain 

47,4 %. Tämä viittaa selkeästi ongelmiin pumppauksen tehokkuudessa. Liitteen 8 

ensimmäinen kuva esittää koeajon pumppumittauksen tuloksia. Kriittisten kulutuspisteiden 

etäluennassa esiintyi ongelmia, kun osan lukemat eivät päivittyneet ollenkaan. Simuloinnin 

tuloksista poiketen havaittiin kuitenkin, että Simpukkatiellä, Isäntämiehentiellä ja 

Peltolantiellä kaukolämmön menolämpötilat laskivat alle 65 °C lämpötilan. Simpukkatiellä 

ja Isäntämiehentiellä mitattiin 63 °C lämpötiloja. Peltolantie oli simuloinnin mukaisesti 

kaikkein hälyttävin paikka, jossa menolämpötila jopa alitti 60 °C lämpötilan. Muissa 

tarkastelupaikoissa lämpötilat noudattivat taulukon 5 mukaisia simuloituja lämpötiloja ja 

pysyivät siis 65 °C lämpötilan yläpuolella. 

6.1.3 Koeajo 3 

Kolmas koeajo toteutettiin 12. – 13.11.2014. Koeajossa jatkettiin edellistä vastaavilla 

ohjeilla, mutta operaattoreille painotettiin, että verkon varaaminen on tarvittaessa koeajosta 

huolimatta täysin hyväksyttävää, kunhan muutoin noudatetaan koeajokäyrää. Tässäkin 

koeajossa mitattiin kriittisten kuluttajien saamia KL-veden lämpötiloja. Lisäksi tällä kertaa 

mitattiin Karhuvuoren välipumppauksen sähkönkulutusta. Ohjeistuksen lisäksi 

sääolosuhteet olivat toista koeajoa vastaavat. Lämpötila laski koeajon aikana vajaasta 

kahdeksasta yhteen celsiusasteeseen. Myös hyötyvoimalaitosta ja Kotkamillsiä ohjeistettiin 

myös pysymään koeajokäyrällä, mikä toteutuikin melko kiitettävästi. Kotkamills tuotti 

koeajon aikana tasaista neljän megawatin tehoa, kunnes toisen koeajopäivän aamuna teho 

pyynnöstä nostettiin kuuteen megawattiin. Hieman tämän jälkeen hyötyvoimalaitoksen 

KL-tehoa nostettiin kymmenestä 13 megawattiin, mikä heilautti Hovinsaaren linjalämpöä 

ylöspäin 34. koeajotunnin kohdalla. Koeajon lopulla tapahtui lyhyt pudotus koeajokäyrän 

alle, kun tehdashöyryn kulutuksen kasvua tasattiin kaukolämmön menolämpötilaa 

väliaikaisesti laskemalla. Kuvassa 17 on esillä tämän koeajon tuotantolaitosten 

menolämpötilakäyrät graafisesti koeajotuntien suhteen. 
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Kuva 17. Kolmannen koeajon menolämpötilakäyrät koeajotuntien suhteen. 

 

Tämänkin koeajon aikana käytettiin maakaasua polttavaa apukattilaa. Osasyy tähän oli 

verkon varaamatta jättäminen, sillä tälläkin kertaa operaattorit tulkitsivat ohjeista 

huolimatta koeajokäyrällä pysymisen akkumulointia tärkeämmäksi. Osin apukattilaa 

käytettiin myös tehdashöyryn kulutukseen vastaamiseen ja koekäyttönä, johon verkon 

varaaminen ei olisi vaikuttanut. Hovinsaaren kaukolämpöveden virtaus ja paine-ero 

pysyivät koeajon ajan kohtuullisina. Virtaus oli keskimäärin 236,7 kg/s ja suurimmillaan 

284,8 kg/s. Paine-ero vaihteli välillä 2,2 - 3,2 bar ja oli keskimäärin 2,64 bar. Myös 

käytettyjen laitosten tuotanto-osuudet vastasivat edellistä koeajoa. 

Etäluennalla kerätyt tiedot kuluttajien vastaanottaman kaukolämmön lämpötiloista 

vastasivat toisen koeajon havaintoja. Isäntämiehentiellä ja Simpukkatiellä alitettiin jälleen 

65 °C lämpötila ja Peltolantiellä hetkellisesti 60 °C lämpötila. Lisäksi luennassa alle 60 °C 

lukemia antoi ylimääräisenä mittauskohteena mukana ollut Sarkapolku, joka sijaitsee 

Mussalossa. Koeajon alussa verkkoon ajettiin ulkolämpötilan mukaisesti matalia 

lämpötiloja, jotka korostuivat varsinkin Peltolantiellä. Isäntämiehen tiellä lämpötila nousi 

heti yli 65 °C, kun tuotettu menolämpötila nousi yli 80 °C lämpötilan, mutta Peltolantien 

alhainen kulutus vaikeuttaa jatkuvasti menolämpötilan nousua siellä. Liitteessä 7 on esillä 

72,0 

74,0 

76,0 

78,0 

80,0 

82,0 

84,0 

86,0 

88,0 

90,0 

92,0 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 

°C  

KL-menolämpötila Hovinsaari 

KL-menolämpötila Hyötyvoimalaitos 

KL-menolämpötila Kotkamills 

Koeajokäyrän mukainen KL-menolämpötila 



107 

 

tärkeimmät etäluetut asiakaslaitteiden vastaanottaman kaukolämpöveden lämpötilat 1,5 

tunnin välein tehdyn luennan tulosten mukaisesti. 

Karhuvuoren välipumppauksesta tehdyn mittauksen tulokset jäivät laihoiksi. Menopuolen 

pumppu oli enimmäkseen tyhjäkäynnillä eli se ei juuri ollenkaan nostanut virtauksen 

painetta Karhuvuoreen päin. Tällöin sen kulutus oli kuitenkin mittauksen mukaan noin 2,5 

kW. Sähkömoottorin tehokerroin oli mittauksen perusteella tällöin noin 62 %. Virtaus 

pumpun läpi oli koeajojakson aikana 32 – 45 l/s. Koeajon loppua kohden moottorin 

sähköteho nousi kulutuksenkin noustessa ja kävi suurimmillaan yli kahdeksan kilowatin 

lukemissa hetkittäin. Yli viiden kilowatin teholla pumpun tehdessä todellista siirtotyötä 

myös sähkömoottorin tehokerroin nousi noin 70 prosenttiin. Koeajojakson aikana pumppu 

kulutti 251,7 kWh sähköä. 

6.2 Koeajojen tulosten tarkastelu 

Toisessa koeajossa käytettiin molempina aamuina noin 1200 m
3
(n) maakaasua, mikä 

vastaa yhteensä noin 24 MWh energiana ja tuotantokustannuksena lähes tuhatta euroa. 

Verrataan tätä kustannusta akkumuloinnin lämpöhäviö- ja biopolttoainekustannuksiin. 

Akkumuloinnin perusteena ei käytetä optimaalisinta vaihtoehtoa, vaan todennäköistä 

operaattorin ratkaisua eli reilua ylilämmön ajoa verkkoon muutaman tunnin ajan. 

Simuloinnin perusteella 5.11.2014 kaukolämpöverkon lämpöhäviöt olisivat kasvaneet 3,1 

MWh, jos verkkoon olisi ajettu kaukolämpövettä 85 °C lämpötilassa 77 °C lämpötilan 

sijaan aamuneljästä alkaen. Vastaavasti seuraavana koeajopäivänä, jos verkkoa olisi ladattu 

95 °C lämpötilalla 86 °C peruslämmön sijaan, olisivat lämpöhäviöt kasvaneet noin 2,3 

MWh. Biopolttoaineen hinnalla 20 €/MWh nämä lämpöhäviöt olisivat kustantaneet siis 

noin 100 €. Tällöin myös maakaasulla tuotettu energia olisi korvattu edullisemmalla 

tuotannolla ja kokonaissäästö olisi ollut lähes puolet maakaasun käytön kustannuksesta. 

Hovinsaaren kaukolämpöpumppujen suhteen tehtyjen mittausten perusteella havaittiin, että 

ne toimivat erittäin alhaisilla kokonaishyötysuhteilla. Pumppua 1 mitattiin toisen koeajon 

aikana ja tulosten perusteella sen keskimääräinen hyötysuhde on alle 50 %. Tämän 

pumpun sähkömoottorin suhteen tehtyjen mittausten perusteella sen hyötysuhde on noin 90 

% suunnilleen, kun virtaus 200 kg/s ylitetään. Virtauksen kasvaessa tästä lisää alkaa 

pumpun hyötysuhde nopeuskäyrän mukaisesti heiketä. Mittauksesta saadut käyrät pumpun 
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käyttämälle sähköteholle, pumppausteholle ja näiden suhteesta lasketulle hyötysuhteelle 

ovat liitteessä 8. Lisäksi myöhemmin mitattiin erikseen Hovinsaaren kaukolämmön 

kiertovesipumppua 2. Liitteen 8 toisessa kuvassa on vastaavat tiedot tästä mittauksesta, 

jossa havaittiin, että kyseisen pumpun sähkömoottori toimii myös lähellä nimellishyöty-

suhdetta 88 % ja pumppua 1 vastaavassa kokonaishyötysuhteessa. Molempien pumppujen 

kokonaishyötysuhde on vain noin 50 %, minkä perusteella pumppujen hyötysuhde olisi 

vain noin 70 %. Pumppauksen hyötysuhteeseen vaikuttaa myös esimerkiksi 

taajuusmuuttajan ja voimanvälityksen häviöt, mutta niiden vaikutus ei voi olla tätä 

suuruusluokkaa. Tämän perusteella voidaan todeta, että molempien pumppujen hyötysuhde 

on heikentynyt alkuperäisestä nopeuskäyrän mukaisesta arvostaan vähintään 10 

prosenttiyksikköä. 

Asiakkailta luetut menolämpötilat kertoivat enimmäkseen siitä, että toteutettu 

menolämpötilan laskeminen ei aiheuttaisi merkittäviä ongelmia kaukolämmön 

toimitukseen. Tästä löytyi kuitenkin muutama poikkeus. Kaukolämpöverkon etäisimmissä 

haaroissa on muutamia kohteita, joissa menolämpötila laski alle 65 °C lämpötilan. Eniten 

lämpötilavaikeuksia havaittiin kohteissa, joiden tiedettiin ennestäänkin olevan 

ongelmallisia. Tällaisten haarojen päähän tulisi asentaa termostaattikäyttöinen 

ohitusventtiili, joka pitäisi menopuolen lämpötilan riittävänä päästämällä hitaan 

liikkumisen takia jäähtyneen veden paluupuolelle automaattisesti. Näitä on nykyäänkin 

käytössä Kotkan Energian kaukolämpöverkossa ja oikein toimiessaan ne estävät tällaiset 

ongelmat asiakkaiden vastaanottamissa lämpötiloissa. 

Merkittävä osa pienemmistä menolämpötilan vaihteluista koeajoissa johtui muutoksista 

tuotannossa ja tehdashöyryn tai kaukolämmön kulutuksessa. Näiden muutosten 

vaikutuksen tasaantuminen kestää prosessissa aina jonkin aikaa, kun kaukolämmön 

menolämpötilaa säätää kaukolämpöperä. Kun lämpötilaa ohjataan reduktiovaihtimella, on 

sen hallinta nopeampaa ja helpompaa, mutta tällöin hyödynnetään turhaan väliottohöyryä, 

jolla olisi mahdollista lisätä sähkön tuotantoa turbiinin matalapainevaiheen läpi johtamalla 

ja vasta sen jälkeen tuottaa höyryllä kaukolämpöä turbiinin kaukolämpöperässä. 

Reduktiovaihdinta pitäisi käyttää kaukolämpöveden lämmittämiseen vasta, kun 

hyödynnetään matalapainehöyryä tuottavaa apukattilaa tai tuorehöyryn tuotanto ylittää 
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ABB-höyryturbiinin kapasiteetin. Tällöin tuorehöyryn paine lasketaan Siemens-

höyryturbiinilla tai reduktioventtiilillä reduktiovaihtimelle sopivaksi. 

Koeajoja seuratessa oli helppo havaita, että kaukolämpöverkkoon ajettava lämpötila jää 

operaattoreilla toisinaan vähälle huomiolle, kun esimerkiksi biokattilan ja höyryturbiinin 

toiminnan seuraaminen vie aikaa. Vaikka esimerkiksi tehdashöyryn kulutuksen muutokset 

vaikuttavat nopeasti kaukolämmön menolämpötilaan, ei näiden muutosten takia ole 

koskaan syytä unohtaa kaukolämmön tarkkailua ja säädöllä optimiin pyrkimistä. 

Operaattoreilla on myös tapana ajaa verkkoon kuumempaa lämpötilaa, vaikka verkon 

varaaminen ei olisikaan ajankohtaista. Tätä esiintyy myös tapana ajaa kaikki mahdollinen 

lämpö kaukolämpöverkkoon. Tällä pyritään verkon varauksen kautta saavuttamaan 

huolettomampi ajotilanne, jossa on hieman enemmän aikaa toimia yllättävissä 

ongelmatilanteissa. Ylilämmön ajaminen verkkoon on kannattavaa vain ennustettavan 

kulutuksen kasvun tasoittamiseksi ja tarvittaessa sähkön tuotannon lisäämiseksi. 

Pidempään jatkuvat poikkeamat kaukolämpöveden menolämpötilassa ilman syytä ovat 

toisaalta seurausta operaattoreiden omista päätöksistä, joihin vaikuttavat omat tulkinnat 

parhaista ajotavoista ja yleinen asennoituminen työtehtäviin. Tätä pitäisi korjata 

yhtenäistämällä operaattorien toimintaa esimerkiksi koulutuksen ja aktiivisen työnjohdon 

kautta. 
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7 TULOSTEN TARKASTELU 

Tässä luvussa esitellään kootusti työssä saavutettuja tuloksia ja perehdytään hieman 

tarkemmin niiden merkityksiin. Ensin pohditaan yleisesti saatuja tuloksia, niiden 

mielekkyyttä sekä tärkeyttä. Erityistä huomiota kiinnitetään kaikkein tärkeimmiksi 

todettuihin kehitysmahdollisuuksiin. Näiden suhteen käydään seuraavaksi läpi 

saavutettavissa olevia kustannushyötyjä ja analysoidaan mahdollisuuksia saavuttaa niitä 

tulevaisuudessa. Viimeiseksi tässä luvussa esitellään tämän työn perusteella tärkeimmiksi 

muodostuneet kohteet, joihin olisi syytä jatkossa kiinnittää huomioita. 

7.1 Pohdinta 

Merkittävin työssä löydetty epäkohta kaukolämpöverkon käytössä on tarpeeton ylisuurten 

menolämpötilojen käyttäminen. Todellinen verkon ajokäyrä on käytön tarkastelun 

perusteella osoittautunut olevan koko käyttöalueella muutaman asteen nykyisen 

säätökäyrän yläpuolella. Simuloinnin avulla havaittiin, että kohtuullisellakin lämpötilojen 

laskemisella on mahdollista vähentää lämpöhäviöitä jopa 10 %, mikä olisi erittäin 

kannattavaa vaikka pumppauksen tarve hieman lisääntyisikin. Laskenta perustuu vuoden 

2013 toteutuneisiin lukemiin ja simuloinnin perusteella saatuihin arvioihin lämpöhäviöistä. 

Vain yhden vuoden käyttäminen laskennan perustana lisää epävarmuutta, mutta Kotkan 

Energian voimakkaasti muuttunut tuotantokokonaisuus teki mahdottomaksi hyödyntää 

vanhempaa tietoa esimerkiksi tuotannon jakautumisesta laitosten välillä. Laajempi 

laskentapohja ei kuitenkaan muuttaisi tulosten suuntaa.  

Jos nykyisin toteutuva menolämpötila onnistuttaisiin laskemaan hiemankin käytössä 

olevan säätökäyrän alle, havaittaisiin kaukolämpöverkon hyötysuhteessa jopa 

prosenttiyksikön parantuminen. Koeajot vahvistivat matalampien lämpötilojen 

toimivuuden, mutta vain kapealla käyttöalueella. Menolämpötilojen laskeminen on 

huomioitava myös muilla tuotantolaitoksilla, jotta sillä saavutetaan mahdollisimman suuri 

hyöty. Viime kädessä lämpötilojen hallinta on operaattorien käsissä, joten optimoinnin 

lisäksi huomiota on kiinnitettävä tarvittavien muutosten käsittelyyn käyttöhenkilökunnan 

kanssa, jotta uusia menettelytapoja voidaan kokeilla ja ottaa käyttöön onnistuneesti. 

Kehitystä ei voi tapahtua, jos operaattorit saavat jatkossakin päättää omaehtoisesti 

ajotavoistaan.  
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Akkumulointi on avainasemassa aina, kun käytössä olevien laitosten säätövara on vähissä 

ja kulutuksen kasvu on odotettavissa. Ongelmaksi kuitenkin usein muodostuu verkon 

varaamisen lopettaminen, joka pitäisi tehdä palauttamalla menolämpötila säätökäyrän 

mukaiseksi jo ennen kulutushuipun hiipumista lämpöhäviöiden vähentämiseksi. Hyvin 

usein varausta jatketaan liian pitkään ja joskus jopa aina seuraavaan piikkiin asti, jolloin 

ylilämmöstä tulee jatkuva tila. Jatkuvalla latauksella on mahdollista vastata normaalia 

ajotilannetta paremmin yllättäviin muutoksiin kulutuksessa tai tuotannossa. Turhaa 

akkumulointia voi välttää luottamalla nopeaan varatehoon. Mikään varateho ei ole 

kuitenkaan yhtä nopeaa ja edullista kuin kaukolämpöakulla tuotettu. Kotkaan on kaavailtu 

luolavarastoa kahteen paikkaan ja tässä työssä on tutkittu myös terässäiliövaraston etuja. 

Kaukolämpöakku poistaisi käytännössä akkumuloinnin tarpeen kokonaan ja vähentäisi 

merkittävästi varatehon käyttöä. Tässäkin käytännön tuloksiin vaikuttaisi merkittävästi 

operaattorien tekemät ratkaisut akun lataamisessa ja purkamisessa.  

Paine-erojen ja painetasojen havaittiin olevan ajoittain melko korkeita. Painetason 

laskeminen vähentäisi verkoston ja laitteiden rasituksia, mutta tämän kustannushyötyä on 

vaikea määrittää. Pienehkö konkreettinen hyöty painetason laskemisesta saataisiin 

vuotohäviöiden vähenemisestä. Paine-eroja voidaan tasata välipumppauksen avulla ja 

laskea muutenkin siten, että pienin sallittu paine-ero 0,6 bar toteutuu jokaisella asiakkaalla. 

Tämä vähentää erityisesti menopuolen kuormia sekä pumppaushäviöitä. Hyöty ilmentyy 

myös pumppauksen kustannuksissa, mutta on vähäinen, koska pumppauksen kustannukset 

ovat suhteellisen pienet. Lisäksi pumppauksen häviöt siirtyvät osin lämmöksi 

kaukolämpöveteen, mikä laskee näiden häviöiden merkitystä. 

Reaaliaikaisten kulutustietojen hyödyntämisellä kaukolämpöverkon käytössä ei 

saavutettaisi varteenotettavaa etua, sillä tuotettava informaatio ei vaikuttaisi merkittävästi 

operaattorien toimintaan. Järjestelmä olisi myös hyötyihin nähden hyvin kallis. 

Tarkemmasta kulutustiedon keräämisestä voisi olla kuitenkin etua myös 

kulutusennusteiden laatimisen kannalta. Laadukkaasta verkon akkumuloinnin 

huomioivasta kaukolämpötehon ennustusohjelmasta olisikin suuri hyöty, koska sen avulla 

voitaisiin varmistaa verkon varaamisen optimaalinen käyttö kaikissa tilanteissa. 

Kaukolämpöakku vähentäisi kuitenkin tällaisen ohjelman hyödyllisyyttä samalla, kun 

verkon akkumuloinninkin tarve hiipuisi. 
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7.2 Vuotuinen säästöpotentiaali 

Erityisesti potentiaalia kustannussäästöihin on lämpöhäviöiden vähentämisellä ja 

kaukolämpöakulla. Lämpöhäviöiden vähentämisestä on todettu, että sadan tuhannen euron 

säästöt olisivat kohtuullisen helposti saavutettavissa matalampia menolämpötiloja 

käyttämällä. Tämä kasvattaa todennäköisyyttä varatehon tarpeelle, mutta asianmukaisen 

akkumuloinnin avulla tuo riski minimoituu. Kaukolämpöakulla olisi mahdollista vähentää 

varatehon käyttöä ja erityisesti kalliin polttoöljyn käytön vähentäminen toisi säästöjä, 

mutta eniten vähentyisi maakaasun käyttö apukattilassa. Pieni terässäiliövarasto toimisi 

parhaiten nopeissa ja lyhyissä lisätehon tarpeissa, mutta suuri luolavarasto voisi korvata 

maakaasukombinkin käytön lähes kokonaan. Arvioiden perusteella pienikin 

terässäiliövarasto tuottaisi yli sadan tuhannen euron vuotuiset säästöt ja luolavarasto jopa 

lähes miljoonan euron säästöt vuodessa, kun fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenisi. 

Myös pumppauksen tehostaminen ja esimerkiksi vuotoveden määrän väheneminen 

painetason laskemisen kautta vaikuttavat kustannuksiin, mutta näiden vaikutukset ovat 

kokonaisuuden kannalta erittäin pieniä. Kuitenkin muutamien tuhansien eurojen vuotuiset 

säästöt toimenpiteillä, jotka samalla vähentävät kaukolämpöverkon rasituksia, tulisi ottaa 

huomioon. Tärkein huomio pumppaukseen liittyen oli Hovinsaaren kaukolämpöpumppujen 

matala kokonaishyötysuhde. Noin 50 prosentin hyötysuhteessa olisi selvästi parantamisen 

varaa, mutta realistiseen 75 prosentin hyötysuhteeseenkin pääseminen vähentäisi 

vuosittaisia pumppauskuluja alle 10 000 €. Investoinnin hyöty tässä tapauksessa on 

kyseenalainen, koska säästö on pieni mahdollisiin investointikustannuksiin verrattuna. 

Lisäksi pumppauksen häviöt siirtyvät osin lämmöksi kaukolämpöveteen, mikä lieventää 

häviöiden kokonaisvaikutusta. 

7.3 Kehityskohteet jatkossa 

Ehdottomasti tärkein asia, johon kaukolämpöverkon käytön kannalta on puututtava 

jatkossa, on operaattorien toiminta. Käyttöhenkilökunnan, joka on vastuussa laitosten 

käytöstä ja kaukolämmön tuotannosta, tulisi toimia aina parhaan kykynsä mukaan. Tämän 

varmistamiseksi myös johdon tulisi kantaa vastuu henkilökunnan perehdyttämisestä ja 

haluttuihin toimintatapoihin johdattamisesta. Liian korkeiden lämpötilojen kaukolämpö-

verkkoon ajamista vakavampi ongelma on höyryturbiinin matalapainevaiheen ohittaminen 
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tuottamalla kaukolämpöä reduktiovaihtimella. Tämä pienentää koko yhteistuotanto-

laitoksen kokonaishyötysuhdetta, koska se laskee tuotettavaa sähkötehoa ja saattaa 

pahimmillaan jopa samalla lisätä polttoaineen kulutusta. 

Kaukolämpöverkkoon syötettävän menolämpötilan laskeminen todettiin kannattavaksi, 

mutta sen testaaminen jäi heikoksi, kun koeajoviikoille ei osunut pakkasia. Matalampien 

lämpötilojen käytön testaamista olisi syytä jatkossa jatkaa ja pyrkiä etsimään rajat uudelle 

lämpötilakäyrälle. Tämän voisi toteuttaa esimerkiksi kannustamalla operaattoreita ajamaan 

verkkoon mahdollisimman paljon kylmempää vettä olosuhteiden ja teknisten rajoitteiden 

puitteissa, jotta rajoitukset menolämpötilan suhteen löydettäisiin mahdollisimman laajalla 

ulkolämpötila-alueella. Lisäksi kaukolämpöakkuun investoimista kannattaa ehdottomasti 

viedä eteenpäin, koska tämän hetkisen tiedon perusteella se vaikuttaisi erittäin 

kannattavalta toteuttaa. Optimointia tulisi tästä jatkaa Kotkan Energialla kokonais-

valtaisempaan suuntaan tavoittelemalla tuotannon kokonaishyötysuhteen maksimointia 

huomioimalla kaukolämmön tuotannon lisäksi sähkön ja teollisuushöyryn tuotannot. 

Tämän työn tulosten perusteella Kotkan Energialla on aloitettu toimet 

kaukolämpöverkossa käytettävien lämpötilojen laskemiseksi. Koeajoissa saavutettujen 

tulosten perusteella kaukolämmön menolämpötilan säätökäyrää tullaan laskemaan ainakin 

tutkitulla lämpötila-alueella, mutta kylmemmät olosuhteet vaatisivat vielä omat koeajonsa. 

Tavoitteena on ottaa käyttöön uusi säätökäyrä. Lisäksi operaattoreiden toiminnan 

yhdenmukaistamiseen ja ohjeiden noudattamiseen tullaan panostamaan järjestämällä 

ylimääräistä koulutusta, jossa painotetaan matalampien lämpötilojen hyötyjä ja 

akkumuloinnin optimaalisen käytön tärkeyttä. 
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8 YHTEENVETO 

Tässä diplomityössä tarkasteltiin kaukolämpöverkon käytön optimointia Kotkan Energia 

Oy:n tilauksesta. Työssä käytiin aluksi läpi kaukolämmön tuottamiseen ja erityisesti 

jakeluun liittyvää teoriaa, jossa alustettiin tähän työhön liittyvää tekniikkaa. Tämän jälkeen 

esiteltiin Kotkan Energiaa yrityksenä ja tarkimmin pureuduttiin sen kaukolämmön 

tuotantoon ja jakeluun. Syvällisimmin tarkasteltiin kaukolämpöverkkoa ja sen käyttöä. 

Aiheen teorian ja kohteen esittelevien työn osuuksien jälkeen siirryttiin varsinaiseen 

tutkimukseen, joka jakaantui kolmeen lukuun. Ensin käsiteltiin mahdollisuuksia kehittää 

kaukolämpöverkon käyttöä Kotkassa, seuraavaksi kaukolämpöverkon käyttöä edistäviä 

kehityshankkeita ja viimeiseksi esiteltiin erityisesti lämpöhäviöiden vähentämiseen 

keskittyneitä koeajoja. 

Vakavimmaksi ongelmaksi Kotkan Energian kaukolämpöverkon käytön suhteen ilmeni 

korkeiden lämpötilojen käyttö. Verkon akkumuloinnilla säästetään varalämpötehon 

kustannuksissa, mutta jos peruskuormalaitoksilla on säätövaraa, aiheuttaa akkumulointi 

ainoastaan ylimääräisiä lämpöhäviöitä. Kaukolämpöveden menolämpötilaa kohtuullisesti 

laskemalla ja akkumuloinnin käytön järkeistämisellä on mahdollista vähentää 

kaukolämpöverkon lämpöhäviöitä jopa 10 %. Verkon akkumuloinnin huomioiva ja 

kaukolämpötehoa ennustava ohjelma menolämpötilojen ohjauksen tueksi auttaisi tässä. 

Matalammat lämpötilat myös rasittavat kaukolämpöverkkoa ja siihen liittyviä laitteita 

vähemmän. Sama vaikutus on painetason laskemisella, mutta pumppauskustannuksien 

suhteen säästöpotentiaali on marginaalinen lämpöhäviöihin verrattuna.  

Kaukolämpöakku olisi kaukolämpöverkon käytön kannalta erinomainen investointi, koska 

se vähentäisi varatehon käytön tarvetta merkittävästi, mutta myös käytännössä poistaisi 

tarpeen akkumuloida verkkoa. Tämä johtuu akun kyvystä luovuttaa siihen edullisesti 

varattua lämpöä verkkoon tarvittaessa lähes välittömästi ilman perinteisen varatehon 

käynnistämisen viiveitä. Kaukolämpöverkon käyttöön kaavailluista muutoksista huolimatta 

eniten lopputulokseen vaikuttaa aina operaattorien toiminta. Tämän takia operaattorit on 

aina huomioitava muuttujana uusia toimintamalleja käyttöönotettaessa. Parhainkin 

kaukolämpöverkon käytön optimointi on hyödytön, jos se jää toteuttamatta. 
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Liite 1 

 

Karhulan biolämpölaitos (etäohjattava) 
  Kekoarinakattila 

 
21 MW Metso Oy 2013 

Apupolttimet 
 

1,5 MW + 10 MW Oilon 2013 

Kiertovesipumput 2 kpl 110 kW Sulzer 2013 

Paineenpitopumput 2 kpl 5,5 MW Grundfors 2013 

     Pappilan lämpökeskus (siirrettävä, etäohjattava) 
  Pappila II (nyt Madesalmi II) 

   Kuumavesikattila 
 

8 MW Witermo 1978 

Yhdistelmäpoltin Kevytöljy / Maakaasu Oilon 1978 

Kiertovesipumput 
 

37 kW Normi-Mako 1978 

Pappila III 
    Kuumavesikattila 
 

10 MW Kpa-Lämpö 1989 

Yhdistelmäpoltin Maakaasu / Kevytöljy Oilon 1989 

Kiertovesipumput 2 kpl 37 kW KSB 1989 

     Itäkadun lämpökeskus (etäohjattava) 
  Lämminvesikattilat 2 kpl 25 MW Witermo 1979, 1981 

Kevytöljypolttimet 
  

Petro 1979, 1981 

Kiertovesipumput 2 kpl 132/200 kW Serlachius 1979 

Paineenpitopumput 3 kpl 4 kW Grundfors 1979 

     Karhuvuoren lämpökeskus (etäohjattava) 
  Lämminvesikattilat 2 kpl 10 MW Navire, Witermo 1972, 1976 

Kevytöljypolttimet 2 kpl 
 

Oilon 1994 

Kiertovesipumput 2 kpl 75 kW Ahlström 1983 

Paineenpitopumput 2 kpl 3 kW Grundfors 1983 

     Madesalmen lämpölaitos (etäohjattava) 
  Kuumavesikattila 

 
8 MW Witermo 1977 

Yhdistelmäpoltin Kevytöljy / Maakaasu Oilon 1977 

               

Madesalmen pumppaamo (etäohjattava) 
  Kiertovesipumput 2 kpl 75 kW Ahlström 1989 

     Turvalan pumppaamo (etäohjattava) 
  Kiertovesipumput 2 kpl 45 kW Grundfors 1999 
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Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöverkoston kaukolämpöputkien pituudet ja 

tilavuudet kokoluokittain jaoteltuna 

DN- koko  

 

Pituus [km]  Tilavuus [m³] 

15  5,5  2,0 

20  15,3  12,6 

25  1,8  2,4 

32  0,3  0,4 

40  21,5  62,8 

50  34,1  158,9 

65  22,0  170,4 

80  17,2  183,5 

100  15,6  281,1 

125  4,2  116,0 

150  18,9  762,9 

200  6,0  415,6 

250  9,8  1060,0 

300  7,4  1129,7 

400  4,8  1160,1 

500  0,1  53,2 

600  2,5  1406,9 

Yht.  186,8  6978,3 
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Koeajon 3 tulokset asiakaslaitteiden vastaanottaman kaukolämmön lämpötilan [°C] 

etäluennasta 1,5 tunnin välein. 

Kello Isäntämiehentie Kantokatu Louhenkatu Mäntykatu Peltolantie Pokakuja 

0:00 63,23 74,78 74,00 73,90 61,33 70,38 

1:30 64,38 74,73 73,80 73,92 61,06 70,50 

3:00 63,68 74,46 74,20 73,91 58,67 70,29 

4:30 63,46 74,34 73,30 73,81 58,69 69,83 

6:00 63,52 73,74 76,30 73,94 59,75 69,31 

7:30 64,22 74,92 74,60 73,91 63,09 69,20 

9:00 64,25 75,72 73,90 74,50 64,79 69,21 

10:30 64,48 76,31 72,00 74,51 60,24 69,36 

12:00 64,53 76,20 73,10 75,66 60,68 69,85 

13:30 66,81 76,27 77,20 75,21 60,92 70,22 

15:00 65,26 75,74 76,70 
 

62,72 70,60 

16:30 64,78 75,44 76,00 74,45 60,51 70,71 

18:00 64,68 72,11 74,50 
 

60,19 70,74 

19:30 64,47 73,32 74,70 74,41 60,49 71,13 

21:00 64,17 74,68 73,40 74,72 61,51 69,91 

22:30 69,50 74,75 75,00 74,52 61,76 69,44 

0:00 64,23 74,16 74,70 74,46 62,25 70,51 

1:30 64,59 74,05 75,00 74,79 60,07 70,28 

3:00 64,31 73,26 75,10 74,99 59,23 69,77 

4:30 
 

73,79 76,20 75,08 61,54 69,37 

6:00 
 

74,04 76,50 75,74 62,39 69,34 

7:30 67,35 74,80 77,00 77,76 62,07 69,13 

9:00 68,23 74,98 78,70 79,25 66,34 69,68 

10:30 68,33 75,11 80,70 80,02 63,75 69,95 

12:00 
 

76,17 82,80 78,47 68,09 70,45 

13:30 69,27 76,53 80,90 80,61 64,55 70,78 

15:00 69,25 78,48 81,40 79,86 62,90 70,78 

16:30 68,75 79,20 81,00 79,44 63,31 71,44 

18:00 68,85 79,77 80,60 79,51 63,22 72,14 

19:30 69,30 79,20 79,40 79,92 63,60 73,80 

21:00 69,31 79,53 80,40 79,56 66,42 74,55 

22:30 69,88 79,93 80,00 79,53 65,45 75,63 

0:00 70,08 79,50 80,70 79,15 66,94 75,19 
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Hovinsaaren KL-pumppu 1 

Sähköteho [kW] Pumppausteho [kW] Pumppauksen hyötysuhde [%] 
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