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Hyvinkään Sahanmäen teollisuusalueella tarkastellaan mahdollisuutta hyödyntää Saint 

Gobain Isoverin lasivillatehtaalla syntyvää ylijäämälämpöä alueen yritysten 

lämmittämiseen. Hukkalämpöä on tarkoitus ottaa talteen lauhduttamalla savukaasuihin 

sitoutunutta vesihöyryä ja siirtää lauhtumisessa vapautuva lämpö matalalämpötilaiseen 

verkkoon, Energiaväylään. Verkkoon liittyviin kohteisiin asennetaan lämpöpumput, 

joiden avulla kohteet hyödyntävät verkosta saatavaa lämpöä. 

Työssä lasketaan Energiaväylästä potentiaalisesti saatava lämpöteho ja sen riittävyys 

asiakkaille. Lasketaan myös lämpö- ja painehäviöt sekä pumppauskustannukset. Lisäksi 

määritetään verkkoon liittyvien yritysten saavuttamat kustannussäästöt perustuen niiden 

lämpöenergiankulutukseen, sekä hankkeen kokonaiskannattavuus. Työ ei kuvaa 

todellista tilannetta tarkasti, vaan perustuu lukuisiin oletuksiin ja arvioihin. Työn tuloksia 

voidaan hyödyntää kannattavuuden arvioinnissa, mutta niiden perusteella ei voida tehdä 

investointipäätöksiä. 

Tehtyjen oletuksien perusteella kohteet saavuttaisivat yhteensä noin 1,22 milj. euron 

vuosittaiset säästöt vaihtamalla maakaasulämmityksen Energiaväylään. Hanke on 

mahdollisesti kannattava viiden vuoden takaisinmaksuajalla. Kannattavuus riippuu 

kuitenkin oleellisesti lämpöpumppujen asennuskustannuksista, jotka tulee arvioida 

erikseen kullekin kohteelle.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

cp ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 

d, D halkaisija  [m] 

E etäisyys  [m] 

H sijaintisyvyys [m] 

i laskentakorko [%] 

I investointi  [€] 

K lämmönsiirtokerroin [W/m°C] 

L pituus  [m] 

�̇� massavirta  [kg/s] 

n vuosi  [-] 

p paine  [Pa] 

Q tilavuusvirta  [m3n/vuosi] 

R lämpövastus  [m°C/W] 

S nettosäästö  [€/a] 

T lämpötila  [K, °C] 

w virtausnopeus [m/s] 

 

Kreikkalaiset aakkoset 

Δ häviö/muutos [-] 

λ lämmönjohtavuus [W/m°C]  

𝜉 kitkakerroin  [-] 

𝜁 kertavastusluku [-] 

ρ veden tiheys  [kg/m3] 

ν kinemaattinen viskositeetti [m2/2] 

Φ lämpöteho  [W, kW] 
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Dimensiottomat luvut 

Re Reynoldsin luku 

 

Yläindeksit 

’ todellinen 

Alaindeksit 

g ground/maa 

gs ground surface/maanpinta 

i insulation/eriste 

k keskinäinen vaikutus 

m meno 

p paluu 

p putki 

s sisä 

tot kokonais 

vesi vesi 

Lyhenteet 

COP lämpöpumpun tehokerroin 
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1 JOHDANTO 

Teollisuudessa syntyvän ylijäämälämmön talteenotto ja hyödyntäminen lämmityksessä 

ovat varteenotettavia vaihtoehtoja hiilidioksidipäästöjen sekä kustannusten 

pienentämiseksi. Perinteisesti hukkalämpöä käytetään kaukolämpöverkon paluuveden 

lämmittämiseen, mutta tällöin hukkalämmön tulee olla vähintään 50–55 Celsius-asteista. 

Matalamassa lämpötilassa olevaa ylijäämälämpöä voidaan hyödyntää esimerkiksi 

lämpöpumpun avulla. 

Hyvinkään Sahanmäen teollisuusalueella tarkastellaan mahdollisuutta hyödyntää Saint 

Gobain Isoverin lasivillan valmistusprosessissa syntyvää hukkalämpöä käyttämällä sitä 

alueen yritysten lämmityksessä. Nykyisellään hukkalämpöä hyödynnetään ainoastaan 

tehtaan omissa prosesseissa ja arviolta 3,4 MW lämpöä poistuu piipusta savukaasuihin 

sitoutuneen vesihöyryn mukana. 

Energiaväylä-hankkeessa on tarkoituksena lauhduttaa savukaasujen sisältämä vesihöyry, 

lämmittää kiertovettä lauhtumisessa vapautuvalla lämmöllä ja siirtää noin 30 asteiseksi 

lämmennyt vesi matalalämpötilaverkkoa pitkin alueen yrityksiin. Kiinteistöihin 

asennettavat lämpöpumput käyttävät verkossa kiertävää vettä primäärilämmönlähteenä. 

Nykyisin alueella on käytössä maakaasulämmitys, josta aiheutuvat kustannukset ja 

hiilidioksidipäästöt ovat merkittävästi suuremmat kuin lämpöpumppuja käytettäessä. 

Työn tarkoitus on selvittää Energiaväylän kannattavuus. Työssä selvitetään verkostosta 

potentiaalisesti saatava lämpöteho ja sen riittävyys asiakkaille. Lasketaan myös lämpö- 

ja painehäviöt sekä pumppauskustannukset. Lisäksi määritetään verkkoon liittyvien 

yritysten saavuttamat kustannussäästöt perustuen niiden ominaisenergiankulutukseen.  



8 

2 TEOLLISUUDEN YLIJÄÄMÄLÄMPÖ 

Teollisuuden ylijäämälämmöllä tarkoitetaan esimerkiksi jäähdytysvesien, savukaasujen 

tai poistoilman mukana tuotantolaitokselta poistuvaa lämpöenergiaa. Suomen 

teollisuudessa syntyy vuosittain noin 54 terawattituntia ylijäämälämpöä. Siitä on 

teknisesti hyödynnettävissä noin 19 TWh, josta noin 5 TWh olisi hyödynnettävissä 

suoraan nykyisiin kaukolämmön paluuverkkoihin. Nykyisin kuitenkin vain noin 0,5 % 

teollisuuden ylijäämälämmöstä hyödynnetään tehtaiden ulkopuolella. (YIT 2010, 46, 57.) 

Hukkalämmön tehokkaampi talteenotto ja hyödyntäminen parantaisivat 

energiatehokkuutta sekä vähentäisivät primääripolttoaineiden käyttöä. Teollisuuden 

ylijäämälämmön hyödyntämisessä on vielä paljon kehitettävää ja uusia sovelluksia 

kaivataan. 

Ylijäämälämmön hyödynnettävyys riippuu useista tekijöistä. Yksi tärkeimmistä tekijöistä 

on lämpötilataso. Korkealämpötilaisella hukkalämmöllä on enemmän 

käyttömahdollisuuksia, joten sen talteenotto on usein kannattavampaa. Lämmönlähteen 

sijainti vaikuttaa myös voimakkaasti ylijäämälämmön hyödynnettävyyteen. (Bräckl 

2014, 7-8.) Teollisuuslaitoksen sijaitessa kaukana kuluttajista ja kaukolämpöverkosta, ei 

ole kannattavaa siirtää lämpöä, vaan se tulisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti omalla 

laitoksella. 

2.1 Ylijäämälämmön hyödyntäminen omissa prosesseissa 

Ylijäämälämpö kannattaa ensisijaisesti hyödyntää tuotantolaitoksen omissa prosesseissa. 

Tällöin lämmöstä saadaan suurin hyöty, sillä siirrettäessä lämpöä pitkiä matkoja 

lämpöhäviöt kasvavat. Kun lämpö hyödynnetään sen syntykohteessa, pysyvät 

lämpöhäviöt pieninä. Samalla myös laitoksen energiatehokkuus paranee ja 

primäärienergian käyttö vähenee. 

Ylijäämälämmön hyödyntämismahdollisuudet vaihtelevat kohteittain. Hukkalämpöä 

voidaan käyttää esimerkiksi laitosten prosesseissa, polttoaineen kuivauksessa ja 

kiinteistöjen lämmityksessä. Energiateollisuudessa savukaasujen mukana poistuva 
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hukkalämpö hyödynnetään jo nyt melko tehokkaasti savukaasupesurien avulla. 

Hukkalämpöä käytetään muun muassa ilman ja veden esilämmittämiseen sekä 

polttoaineen kuivaamiseen. 

2.2 Ylijäämälämmön myyminen 

Mikäli kaikkea ylijäämälämpöä ei pystytä hyödyntämään omissa prosesseissa, tai se ei 

ole kannattavaa, voidaan sitä myydä lämpöyhtiöille. Vuonna 2014 Suomen 

kaukolämmöstä tuotettiin teollisuuden hukkalämmöllä 2,5 % (Energiateollisuus 2016). 

Ruotsissa vastaava osuus oli 8 % (Khodayari 2016). Hukkalämmön osuus 

kaukolämmöstä olisi mahdollista nostaa Suomessa 17 %:iin, mikäli hyödynnettävissä 

olevat 5 TWh otettaisiin käyttöön. 

Hukkalämmön hyödyntäminen on kuitenkin ongelmallista lämpöyhtiöiden kannalta. 

Lämpöyhtiöiden tulee pystyä toimittamaan kaukolämpöä asiakkailleen kaikissa 

olosuhteissa. Mikäli ylijäämälämmön osuus kaukolämmöntuotannossa on merkittävä, on 

riittävän toimitusvarmuuden takaaminen hankalaa. Ylijäämälämpöä ei myöskään 

luokitella uusiutuvaksi energiamuodoksi, jolloin lämpöyhtiöt eivät saa uusiutuvalle 

energialle myönnettäviä tukia. (YIT 2010, 57–58.) 

Ylijäämälämmön lämpötila määrää miten sitä voidaan hyödyntää kaukolämpöverkon 

lämmittämiseen. Menoveden lämmitykseen ylijäämälämpö soveltuu vain sen lämpötilan 

ollessa yli 80 °C (YIT 2010, 51). Mikäli lämpötila on yli 55 °C, voidaan lämpöä siirtää 

lämmönvaihtimella kaukolämmön paluuverkkoon. Matalammilla lämpötiloilla käytetään 

lämpöpumppua nostamaan lämpötila paluuverkon vaatimalle tasolle. (Bröckl 2014, 8.) 

Matalalämpöisen jätelämmön hyödyntäminen on mahdollista myös ilman 

lämpöpumppua, mikäli alueella on matalalämpöinen kaukolämpöverkko. Niissä 

paluulämpötila on noin 30 °C, jolloin paluuveden lämmittämiseen riittää noin 40 asteinen 

hukkalämpö. Hukkalämmön myyntiä voi harkita myös paikallisten yritysten 

lämmitystarpeisiin. 
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3 MATALALÄMPÖINEN KAUKOLÄMPÖVERKKO 

Kaukolämmön markkinaosuus on Suomessa 46 % kaikesta lämmityksestä. Suomessa 

kaukolämpöverkon menolämpötila vaihtelee ulkolämpötilan mukaan 65 ja 115 °C:n 

välillä, paluulämpötilan ollessa 40–60 °C. (Energiateollisuus 2016.) 

Kaukolämpöverkkoon ei voida syöttää matalalämpötilaista hukkalämpöä tai 

aurinkokeräimillä tuotettua lämpöä sellaisenaan. Perinteisten kaukolämpöverkkojen 

lisäksi onkin mahdollista rakentaa matalalämpötilaisia verkkoja, joissa menolämpötila on 

noin 60 °C ja paluulämpötila 30 °C. 

Matalalämpöisiä verkkoja on jo rakennettu maailmalla ja kiinnostus niitä kohtaan on 

nousussa rakennusten lämmitysenergian tarpeen laskiessa. EU:n energiamääräysten 

ansiosta uusien rakennusten lämmitysenergian tarve on aiempaa pienempi, mikä aiheuttaa 

haasteita perinteisen kaukolämmön jakelulle. Kulutuksen laskiessa lämpöhäviöt 

siirtoverkossa nimittäin kasvavat. (Kaarup Olsen 2014, 10.) Matalalämpöverkko 

mahdollistaa kaukolämmön toimittamisen hyvällä hyötysuhteella myös 

matalaenergiataloihin, sillä lämpöhäviöt ovat vain 55 % perinteisen kaukolämpöverkon 

häviöistä (Gudmundsson 2014, 1). 

Muita saavutettavia etuja ovat uusiutuvan energian integroimisen helpottuminen, mikä on 

linjassa EU:n Energiatiekartta 2050 strategian kanssa. Sen mukaan uusiutuvan energian 

osuutta kaukolämmöntuotannossa on lisättävä (European Commission 2012, 11). 

Matalalämpöiseen verkkoon on mahdollista syöttää esimerkiksi maalämmöllä ja 

aurinkokeräimillä tuotettua lämpöä. Lisäksi savukaasujen mukana poistuvaa 

hukkalämpöä on mahdollista hyödyntää aiempaa enemmän. Se on tärkeää erityisesti 

kosteita polttoaineita, kuten biomassaa ja jätteitä, käyttävien laitosten hyötysuhteen 

parantamiseksi. (Dalla Rosa 2014, 26–29.)  Myös putkien kokema lämpörasitus vähenee, 

mikä mahdollistaa muoviputkien käytön paineen ollessa tarpeeksi matala. 
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3.1 Äärimmäisen matalalämpöinen verkko 

Äärimmäisen matalalämpöiseksi kaukolämpöverkoksi (ultra-low temperature district 

heating) kutsutaan verkkoa, jonka menolämpötila ei riitä käyttöveden lämmittämiseen. 

Näitä verkkoja ei ole vielä tutkittu paljoa, eikä niitä ole vielä käytössä. (Gudmundsson 

2014, 2.) 

Matalalämpöisissä verkoissa menolämpötilan alarajana on pidetty 55 °C, sillä 

käyttöveden lämmitys 50 °C:n lämpötilaan vaatii riittävän lämpötilaeron. Rakennuksen 

muuhun lämmitykseen riittää kuitenkin 35–40-asteinen vesi. Menolämpötilan alarajaa 

voidaankin laskea, mikäli kohteissa hyödynnetään lämpöpumppuja käyttöveden 

lämmityksessä. (Ibid, 1.) 

Äärimmäisen matalalämpöisessä verkossa investointikustannukset nousevat helposti 

korkeiksi. Kiinteistöjen on investoitava käyttöveden lämmitysjärjestelmiin ja 

huomioitava lisäksi lämpöpumppujen kuluttama sähköenergia. Lisäksi verkoston 

putkikoot kasvavat, mikä vaikuttaa osaltaan investointikustannuksiin. Verkon lämpötilan 

alentuessa lämpöhäviöt pienenevät kuitenkin entisestään, mikä tuottaa puolestaan 

säästöjä. Tämän lisäksi Gudmundsson ehdottaa, että säästöissä tulisi huomioida myös 

lämpölaitosten hyötysuhteen paraneminen sekä uusien yksikkökustannukseltaan 

halvempien matalalämpöisten lämmönlähteiden käyttö. (Ibid, 2). 
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4 ENERGIAVÄYLÄ 

Energiaväylä on Hyvinkään Sahanmäen teollisuusalueella suunnitteilla oleva hanke, 

jossa on tarkoitus hyödyntää Saint-Gobain Isoverin lasivillatehtaalla syntyvää 

ylijäämälämpöä alueen yritysten lämmitykseen. Hukkalämpöä on sitoutuneena erityisesti 

kosteisiin savukaasuihin. Savukaasujen mukana poistuu vettä noin 1,5 kg/s. 

Ylijäämälämpö voidaan ottaa talteen lauhduttimen avulla. Lauhduttimessa savukaasuihin 

sitoutunut vesihöyry luovuttaa lämpöenergiansa kiertoveteen lauhtumalla. 

Lämmönsiirtimen suurin teho saavutetaan, mikäli kaikki savukaasuissa oleva vesi lauhtuu 

vedeksi. Tällöin lämmönsiirtiminen teho olisi noin 3390 kW. Kiertovetenä käytetään 

prosessista poistuvaa vettä, joka on 20 °C:n lämpötilassa. Kaiken lauhtumislämmön 

siirtyessä kiertoveteen voidaan sen lämpötilaa nostaa 9 °C massavirran ollessa noin 90 

kg/s. Lauhde tulee puhdistaa vedenkäsittelylaitteistolla, jotta se voidaan palauttaa 

prosessiin. 

Lämmennyt kiertovesi syötetään matalalämpöiseen verkkoon, johon alueen yritykset 

kytkeytyvät lämpöpumpuilla. Kohteisiin asennettavissa lämpöpumpuissa 

Energiaväylästä tuleva vesi höyrystää lämpöpumpussa kiertävän kylmäaineen. 

Höyrystyneen kylmäaineen lämpötilaa nostetaan puristamalla se kompressorilla 

korkeampaan paineeseen. Kylmäaine johdetaan tämän jälkeen lauhduttimeen, jossa se 

luovuttaa lämpönsä kohteen lämmitysjärjestelmässä kiertävään ilmaan. Tämän jälkeen 

kylmäaine palaa höyrystimelle paisuntaventtiilin kautta. Viilennyt vesi palaa 

paluuverkkoa pitkin takaisin Isoverin tehtaalle, missä sitä voidaan hyödyntää uudelleen 

lasivillaprosessissa. 

Työssä tarkastellaan tilannetta, jossa verkkoon liittyy seitsemän yritystä Saint-Gobain 

Isoverin lisäksi. Kohteiden sijainnit ja verkon alustava sijainti esitetään kuvassa 1. 
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Kuva 1. Energiaväylä-verkon haveinnekuva. 
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5 KOHTEIDEN LÄMMITYKSEN MITOITUS 

Energiaväylään on mahdollisesti liittymässä seitsemän Sahanmäessä sijaitsevaa yritystä, 

joiden sijainnit nähdään kuvasta 1. Arvioidaan kiinteistöjen lämpöenergian tarve sekä 

Energiaväylästä saatavan lämpöenergian riittävyys. 

5.1 Kiinteistöjen lämpöenergiankulutus 

Energiaväylään liittyvien kiinteistöjen lämpötehot arvioidaan niiden tilavuuksien sekä 

ominaislämpötehojen perusteella. Kiinteistöjen tilavuuksien arvioimiseksi selvitetään 

niiden kattojen pinta-alat satelliittikartasta ja kerrotaan pinta-ala arvioidulla korkeudella. 

Korkeutena käytetään kaikilla kohteilla kahdeksaa metriä. Arvioidut pinta-alat ja 

tilavuudet esitetään taulukossa 1. 

Taulukko 1. Kohteiden arvioidut pinta-alat, tilavuudet, lämpöteho sekä vuotuinen 

lämmitysenergiankulutus. 

Kohde Pinta-ala [m²] Tilavuus [m3] Lämpöteho 

[MW] 

Energiankulutus 

[MWh] 

Kohde 1 1928 15424 0,31 617 

Kohde 2 597 4776 0,10 191 

Kohde 3 7124 56992 1,14 2280 

Kohde 4 6129 49032 0,98 1961 

Kohde 5 33077 264616 5,29 10585 

Kohde 6 18892 151136 3,02 6045 

Kohde 7 6388 51104 1,02 2044 

Yhteensä 74135 593080 11,86 23723 
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Kiinteistöjen likimääräinen huipputehontarve saadaan kertomalla niiden tilavuus 

ominaislämpöteholla. Etelä-Suomessa ominaislämpöteho on vanhoille 

teollisuusrakennuksille 25–35 W/m3 ja uusille 15–25 W/m3 (Energiateollisuus ry 2006, 

154). Sahanmäen teollisuusalueen kiinteistöt on rakennettu pääosin 80- ja 90-luvuilla, 

jolloin ne luokitellaan uusiksi kiinteistöiksi. Käytetään Sahanmäen 

teollisuusrakennuksille siten arvoa 20 W/m3. Kiinteistöjen lämpötehot esitetään 

taulukossa 1. Rakennusten yhteenlasketuksi lämpötehoksi saadaan 11,86 MW. 

Vuotuinen lämpöenergiantarve saadaan puolestaan kertomalla kohteiden tilavuudet 

lämpöindeksillä. Uusien teollisuusrakennusten lämpöindeksi on välillä 30–55 kWh/m3 

(Energiateollisuus ry 2006, 154). Lämpöindeksillä 40 kWh/m3 lasketut vuotuiset 

lämpöenergiantarpeet esitetään taulukossa 1. 

5.2 Lämpöpumppujen mitoitus 

Lämpöpumppujen COP-arvoksi oletetaan viisi. COP (coefficient of performance) kuvaa 

tuotetun lämmön ja sen tuottamiseen kuluneen sähkön suhdetta. Lämpötehosta viidesosa 

saadaan siten sähköstä ja loput Energiaväylässä kiertävästä vedestä. Paluuveden ollessa 

9 °C (ΔT = 20 °C) saadaan Energiaväylässä kiertävästä vedestä 7,2 MW lämpötehoa, 

jolloin lämpöpumppujen tuottama lämpöteho on yhteensä 9 MW. Kohteiden 

yhteenlaskettu huipputehontarve on kuitenkin 11,86 MW, eli lämpöpumput eivät yksin 

riitä kattamaan huipputehontarvetta. 

Kohteiden viisi ja kuusi ominaislämpötehot ovat huomattavasti muita kohteita 

suuremmat, 5,3 ja 3 MW. Mitoitetaan kyseisten kohteiden lämpöpumput siten, että niiden 

lämpötehot ovat 3,45 ja 2 MW. Näissä kohteissa käytetään lisäksi suoraa 

sähkölämmitystä, kun niiden lämpötehon tarve ylittää lämpöpumppujen lämpötehon. 

Muissa kohteissa Energiaväylä riittää vastaamaan huipputehontarpeeseen. Niiden 

lämpöpumput mitoitetaan huipputehontarpeiden mukaisesti.  
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5.3 Suoran sähkölämmityksen tarve 

Energiaväylä ei riitä vastaamaan kaikkien kohteiden lämmityksestä huipputehontarpeen 

aikaan kovilla pakkasilla. Selvitetään kohteiden viisi ja kuusi vuosittainen 

sähkölämmityksen tarve sekä siitä aiheutuvat kustannukset. 

5.3.1 Lämmitystarveluku 

Lämmitystarpeeseen eniten vaikuttava meteorologinen tekijä on ulkoilman lämpötila. 

Lämmitystarveluvun avulla voidaan arvioida rakennusten lämmitysenergiankulutusta, 

sillä se on likimain suoraan verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen. 

 𝑆𝑇𝑠 = ∑(𝑇𝑠 − 𝑇𝑢
̅̅ ̅)∆𝑡 (1) 

STs lämmitystarveluku  [°Cd] 

Ts sisälämpötila   [°C] 

Tu
̅̅ ̅ ulkoilman keskilämpötila ajanjaksolla [°C] 

Δt ajanjakso   [d] 

Lämmitystarveluku lasketaan summana yhtälön (1) mukaan. Sisäilman lämpötilana 

käytetään laskennassa yleisimmin 17 °C:tta. Laskennassa ei tarvitse käyttää todellista 

sisälämpötilaa, sillä sisäiset lämmönlähteet kuten valaistus, laitteet ja ihmiset nostavat 

sisälämpötilan halutulle tasolle (Motiva 2015). Lämmitystarvelukua ei lasketa päiviltä, 

joina keskilämpötila ylittää lämmitysrajan. Lämmitysraja on keväällä 10 °C ja syksyllä 

12 °C. (Energiateollisuus 2006, 96.) 

Hyvinkään normaalivuoden lämmitystarveluku on 4306 ja se jakaantuu eri kuukausille 

taulukon 2 mukaisesti (HLV 2016). Laskemalla kuukausittaisten lämmitystarvelukujen 

osuudet normaalivuoden lämmitystarveluvusta nähdään kuinka lämmön kulutus jakautuu 

eri kuukausille. Kertomalla kunkin kohteen kokonaislämmitysenergiankulutus 

prosenttiosuuksilla saadaan selville niiden kuukausittainen lämmitysenergiantarve. 

Kuukausittaiset kulutukset esitetään liitteessä 1. 
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Taulukko 2. Normaalivuoden kuukausittaiset lämmitystarveluvut Hyvinkäällä, sekä niiden 

osuudet koko vuoden lämmitystarveluvusta. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

712 664 598 387 156 20 4 30 187 375 518 655 

17 % 15 % 14 % 9 % 4 % 0 % 0 % 1 % 4 % 9 % 12 % 15 % 

Huomataan, että kesäkuukausina lämmitysenergian tarve on lähes olematon, kun taas 

marras-maaliskuussa käytetään yli 70 % vuotuisesta lämmitysenergiasta. Huipputehon 

tarpeen aikana Energiaväylä ei yksinään riitä vastaamaan kaikkien kohteiden 

lämmöntarpeeseen. Päädytään luvussa 5.2 esitettyyn ratkaisuun, jossa kohteet viisi ja 

kuusi turvautuvat sähkölämmitykseen niiden lämmitystehon tarpeiden ylittäessä 

lämpöpumppujen mitoitustehot. Lämpöpumpun teho on kohteella viisi 3,45 MW ja 

kohteella kuusi 2 MW. Lämpöpumput kattavat siis noin 66 % kohteiden huipputehon 

tarpeista. 

5.3.2 Lämmitystehon riippuvuus ulkolämpötilasta 

Oletetaan lämmityksen huipputehontarpeen alkavan ulkolämpötilan ollessa -25 °C ja 

tarvittavan lämmitystehon olevan ulkolämpötilan funktio, siten että lämmitystarveluvun 

määritelmän mukaisesti lämmitystä ei käytetä ulkolämpötilan ylittäessä keväällä 10 °C ja 

syksyllä 12 °C. Kuva 2 esittää näiden oletuksien mukaisen lämmitystehon 

prosentuaalisen osuuden huipputehon tarpeesta ulkolämpötilan funktiona keväällä. 

Sovelletaan kuvaajaa myös syksylle, sillä syksyn sovite eroaa kuvan 2 sovitteesta 

merkityksettömän vähän. Kuvasta nähdään lämmitystehon olevan 66 % huipputehosta 

ulkolämpötilan ollessa -13 °C. Tätä kovemmilla pakkasilla kohteet viisi ja kuusi joutuvat 

turvautumaan Energiaväylän lisäksi suoraan sähkölämmitykseen. 
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Kuva 2. Lämmitystehon osuus huipputehosta ulkolämpötilanfunktiona. 

Selvitetään kuinka paljon sähkölämmitystä kohteet viisi ja kuusi olisivat joutuneet 

käyttämään vuonna 2014. Käytetään Lappeenrannassa vuonna 2014 kymmenen minuutin 

välein mitattua lämpötilaa olettaen, että ilmasto Hyvinkäällä ja Lappeenrannassa on 

likimain sama. Vuonna 2014 ainoastaan joulu- ja tammikuussa lämpötila laski alle -13 

°C:n (Kuva 3) (Ilmatieteenlaitos 2014). 
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Kuva 3. Joulu- ja tammikuun 2014 lämpötilat ajan funktiona. 

Liitteessä 2 alle -13 °C:n lämpötilat on jaettu viiteen luokkaan. Kussakin 

lämpötilaluokassa vaadittava lämmitysteho on määritetty kuvan 2 perusteella 

prosenttiosuutena huipputehosta. Kohteille viisi ja kuusi on määritetty 

sähkölämmitykseltä vaadittava teho kyseisillä lämpötilaväleillä ja selvitetty vuotuinen 

sähkölämmityksen vaatima energia.   
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6 ENERGIAVÄYLÄ-VERKKO 

Selvitetään verkossa käytettävät putkikoot, verkoston paine- ja lämpöhäviöt sekä veden 

pumppauksesta aiheutuvat kustannukset. Pumppauskustannusten arvioimiseksi 

selvitetään pumpulta vaadittavan tehon suuruusluokka. Pumpun tarkempi valinta ei kuulu 

tämän työn laajuuteen. 

6.1 Verkon mitoitus 

Matalan lämpötilan vuoksi lasivillatehtaalta lähtevän runkojohdon tulee olla kooltaan 

perinteistä kaukolämpöjohtoa suurempi, DN 250.  

Liittymisjohtojen mitoituksen määrää rakennusten huipputehot (Taulukko 1).  

 
�̇� =

𝛷𝑣𝑒𝑠𝑖

𝑐𝑝∆𝑇
 

(2) 

ṁ veden massavirta  [kg/s] 

Φvesi vedestä otettava lämpöteho [kW] 

cp veden ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 

ΔT lämpötilan muutos  [K] 

 
�̇� =

247 𝑘𝑊

4,182
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ 20𝐾

= 2,95
𝑘𝑔

𝑠
 

 

Lasketaan yhtälöllä (2) kohteiden vaatimat massavirrat. Esimerkiksi kohteelle yksi 

menevä massavirta on 2,95 kg/s.  Huomioidaan kohteiden viisi ja kuusi osalla, että niiden 

lämpöpumput on mitoitettu alle huipputehontarpeen. Kohteiden vaatimat massavirrat 

esitetään taulukossa 3. Massavirtoja tarvitaan edelleen liittymisjohtojen halkaisijoiden 

selvittämiseksi. 
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𝑑 = √
4�̇�

𝜋𝜌𝑤
 

(3) 

d putken halkaisija [m] 

ρ veden tiheys  [kg/m3] 

w virtausnopeus [m/s] 

 

𝑑 = √
4 ∙ 2,95

𝑘𝑔
𝑠

𝜋 ∙ 995,65
𝑘𝑔
𝑚3 ∙ 1,5

𝑚
𝑠

= 0,050 𝑚 

 

Kaukolämpöputkissa veden virtausnopeuden suositellaan olevan enintään 2 m/s (Kaarup 

Olsen 2014, 20). Lasketaan yhtälöllä (3) liittymisjohtojen halkaisijat, pitäen 

virtausnopeudet alle 2 m/s. Valitaan virtausnopeudet siten, että putken halkaisijaksi 

saadaan standardikoko. Esimerkiksi virtausnopeudella 1,5 m/s ensimmäisen 

liittymisjohdon halkaisijaksi saadaan 50 mm. Tulokset esitetään taulukossa 3. 

Taulukko 3. Energiaväylästä otettavan huipputehon mukaiset veden massavirrat sekä 

liityntäjohtojen halkaisijat. 

 Vedestä otettava 

huipputeho [kW] 

Massavirta  

[kg/s] 

Putken halkaisija 

[mm] 

Kohde 1 247 3,0 50 

Kohde 2 76 0,9 40 

Kohde 3 912 10,9 125 

Kohde 4 785 9,4 100 

Kohde 5 2763 33,0 200 

Kohde 6 1600 19,1 150 

Kohde 7 818 9,8 100 
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6.2 Verkon rakennuskustannukset 

Vastaavia äärimmäisen matalalämpötilaisia verkkoja ei tiettävästi ole rakennettu 

aiemmin. Danfoss on kuitenkin tarkastellut niiden kannattavuutta ja tehnyt 

kustannusarvioita Tanskassa (Gudmundsson 2014). Tanskan ja Suomen hintatasot ovat 

lähellä toisiaan, joten kustannukset lienevät Suomessa samaa suuruusluokkaa. Danfossin 

kustannusanalyysissa ei kuitenkaan mainita putken materiaalia, kokoa, eikä 

sijaintisyvyyttä, mitkä vaikuttavat huomattavasti rakennuskustannuksiin. 

Tarkastellaankin lisäksi perinteisen kaukolämpöverkon rakennuskustannuksia Suomessa. 

Gudmundssonin (2014, 3–4) arvion mukaan matalalämpöisen siirtoverkon 

investointikustannukset ovat noin 114 €/m. Kustannukset vaikuttavat alhaisilta verrattuna 

kaukolämpöverkon keskimääräisiin rakennuskustannuksiin Suomessa. Vuonna 2008 

2Mpuk-johdon materiaali- ja asennuskustannukset olivat yhteensä 226 €/m DN 150 

kokoiselle putkelle (Energiateollisuus 2009). 

Energiaväylän äärimmäisen matalan menolämpötilan vuoksi siinä on käytettävä suuria 

siirtoputkia, mistä aiheutuu korkeat investointikustannukset. Materiaalilta ei kuitenkaan 

vaadita yhtä paljoa kuin perinteisissä kaukolämpöverkoissa, sillä lämpörasitus on 

vähäisempää. Materiaalikustannuksissa voidaan mahdollisesti saavuttaa säästöjä. 

Maarakennuksen ja asennuksen osuus kokonaishinnasta on kuitenkin 60–70 % (Ibid). 

Materiaalikustannuksissa mahdollisesti saatavat säästöt jäävät siten pienemmiksi kuin 

isomman putkikoon aiheuttamat suuret rakennuskustannukset. 

Verkoston rakennuskustannusten ollessa Tanskan matalalämpöisen verkon ja Suomen 

kaukolämpöverkon keskiarvo (170 €/m), tulisi verkon materiaali- ja asennuskustannukset 

olemaan noin 442 850 €. 
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6.3 Painehäviöt verkossa 

Tarvittavan pumppaustehon määrittämiseksi tulee selvittää painehäviöt putkistossa. 

 
∆𝑝 = ( 𝜉

𝐿

𝑑𝑠
+ ∑ 𝜁)

𝜌𝑤2

2
  

(4) 

Δp painehäviö  [Pa] 

𝜉 kitkakerroin 

L putkipituus  [m] 

ds putken sisähalkaisija [m] 

𝜁 kertavastusluku 

ρ veden tiheys  [kg/m3] 

w virtausnopeus [m/s] 

Yhtälö (4) huomioi kitkasta aiheutuvan painehäviön suorilla putkiosuuksilla, sekä 

kertavastuksien avulla mutkista, venttiileistä ja haaroista aiheutuvat häviöt. Kitkakerroin 

määräytyy Reynoldsin luvun ja putken suhteellisen karheuden perusteella. 

Energiaväylässä voidaan käyttää muoviputkea veden alhaisen lämpötilan ansiosta. 

Muoviputken karheus on 0,0015 mm (White 2003, 367). Valitaan veden 

virtausnopeudeksi lasivillatehtaalta lähtiessä 1,8 m/s. Kyseisellä virtausnopeudella 

putken kooksi saadaan DN 250. 

 𝑅𝑒 =
𝑤𝑑𝑠

𝜈
   (5) 

Re Reynoldsin luku 

ν kinemaattinen viskositeetti  [m2/s] 

 1,8
𝑚
𝑠 ∙ 0,25𝑚

0,8007 ∙ 10−6 𝑚2

𝑠

= 562008 
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Yhtälön (5) mukaan 30 asteisen veden Reynoldsin luvuksi saadaan 562008. Reynoldsin 

luvun ja suhteellisen karheuden avulla luetaan Moodyn diagrammista kitkakertoimelle 

arvo 0,013. 

Kertavastuksia verkostossa aiheuttavat mutkat, liittymien haarat sekä venttiilit. 

Kertavastukset arvioidaan havainnekuvan (Kuva 1) perusteella, sillä verkostosta ei ole 

vielä saatavilla tarkkoja teknisiä tietoja. Lämmin ja kylmä puoli oletetaan geometrisesti 

identtisiksi, runkojohdon pituuden ollen satelliittikartasta arvioituna 1720 m suuntaansa. 

Runkojohdossa on kolme 45°:n mutkaa ja yksi 90°:n mutka. Oletetaan mutkien olevan 

loivia ja kiinnitetty laipoilla. Tällöin mutkien kertavastukset ovat noin 0,2 (White 2003, 

387). 

Kaukolämpöverkoissa käytetään tyypillisesti läppä- ja palloventtiilejä. DN200 ja sitä 

pienemmissä putkissa käytetään yksinomaan palloventtiilejä. Putken ollessa 

halkaisijaltaan yli 250 mm palloventtiilin paino ja tilantarve ovat läppäventtiiliä 

suurempia. Koon kasvaessa myös hintaero kasvaa läppäventtiilin eduksi. 

(Energiateollisuus 2006, 167). Käytetään runkojohdon alkupäässä siten läppäventtiilejä 

ja muilla putkiosuuksilla palloventtiilejä. Normaalissa käyttötilassa läppäventtiili on 

täysin auki ja kertavastus saa tällöin arvon 0,2 (White 2003, 388). Avonaisen 

palloventtiilin kertavastus on noin 0,05 (Engineering ToolBox 2016, Metropumps 2016). 

Siirtojohdon painehäviö on laskettava osissa, sillä liittymisjohtohaarojen jälkeen 

massavirta ja virtausnopeus muuttuvat. Kohteen kuusi ja seitsemän jälkeen myös 

siirtojohdon halkaisijaa pienennetään, jottei virtausnopeus laske liian alhaiseksi. 

Laajenemisesta ja supistumisesta aiheutuvat kertavastukset ovat pieniä muihin häviöihin 

verrattuna, joten jätetään ne huomioimatta. 

 

𝛥𝑝 = (0,013 ∙
500𝑚

0,25𝑚
+ 4 ∙ 0,2)

995,65
𝑘𝑔
𝑚3 ∙ (1,8

𝑚
𝑠

)
2

2
= 43227 𝑃𝑎 
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Ensimmäisen siirtojohto-osuuden painehäviö on yhtälön (4) mukaan 43 227 Pa. Muiden 

putkiosuuksien halkaisijat, virtausnopeudet, Reynoldsin luvut, kitkakertoimet ja 

painehäviöt esitetään liitteessä 3. 

Liittymisjohtojen painehäviöt lasketaan myös yhtälöllä (4). Liitteessä 3 esitetään kunkin 

liittymisjohdon pituus, Reynoldsin luku, kitkakerroin, virtausnopeus ja painehäviö.  

Oletetaan lisäksi, että kussakin liittymisjohdossa on yksi palloventtiili. 

Kokonaispainehäviö menoverkossa on noin 388 kPa. Painehäviö paluuverkolle on 

laskettava erikseen, sillä veden lämpötila on 9 °C. Kinemaattinen viskositeetti saa tällöin 

arvon 1,3447 ∙10-6 m2/s ja tiheys 999,8 kg/m3. Putkien fyysiset mitat, massavirrat ja 

kertavastukset ovat samat kuin menoverkolla. Paluuverkon arvot esitetään liitteessä 4. 

Paluuverkon kokonaispainehäviö on noin 190 kPa, jolloin koko verkon painehäviöksi 

saadaan 578 kPa. 

Kaukolämpöputkissa painehäviön ohjeellinen maksimiarvo putkipituutta kohti 100 Pa/m 

(Energiateollisuus 2006, 213). Energiaväylän keskimääräinen painehäviö on 110 Pa/m, 

mikä on hieman ohjearvoa suurempi. Tämä johtuu suuresta virtaamasta. 

6.4 Pumppauskustannukset 

Kiertovesipumppuina käytetään yleensä keskipakopumppuja. Pumpun on riitettävä 

tuotantolaitoksen sisäisten painehäviöiden, verkon painehäviöiden sekä asiakkaan 

laitteiden vaatiman paine-eron kattamiseksi. Kaukolämpökohteissa asiakkaille varattava 

paine-ero on vähintään 60 kPa. (Energiateollisuus 2006, 169–172.) Käytetään samaa 

paine-eroa myös Energiaväylässä, sillä tietoa kohteisiin asennettavien laitteiden 

vaatimista paine-eroista ei ole. Minimipaine-ero 60 kPa täytyy siis toteutua myös verkon 

viimeisellä asiakkaalla. 

Korkeuserot Sahanmäen alueella eivät ole merkittäviä, joten oletetaan kaikkien kohteiden 

sijaitsevan samalla korkeudella. Tällöin geodeettista nostokorkeutta ei tarvitse huomioida 

pumpun mitoituksessa. Verkon painehäviöt määritettiin edellisessä kappaleessa, ja 
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pumpun mitoituksessa käytettäväksi kokonaispainehäviöksi saatiin 580 kPa. Lisäksi tulee 

huomioida käyttölaitteiden, eli lämpöpumppujen aiheuttama painehäviö. 

Kaukolämmityksessä käytettävissä lämmönsiirtimissä painehäviö on tyypillisesti 20–50 

kPa (Danfoss, 100). Myös matalalämpöverkoissa käytettävien käyttöveden 

lämmitysjärjestelmien aiheuttamat painehäviöt ovat samaa luokkaa (Kaarup Olsen 2014, 

14). Oletetaan Energiaväylässä käytettävien lämpöpumppujen painehäviön olevan 30 kPa 

ja lasivillatehtaan lämmönsiirtimen 50 kPa.  

Pumpun kehittämän paine-eron tulee olla siis yhteensä 900 kPa, mikä vastaa noin 92 

metrin nostokorkeutta. Virtausnopeudella 1,8 m/s ja putkikoolla DN 250 tilavuusvirta on 

noin 318 m3/h. Pumpun hyötysuhteen selvittämiseksi etsitään valmistajien katalogeista 

pumppu, joka pystyy tuottamaan tarvittavan paine-eron kyseiselle tilavuusvirralle. 

Pumpun soveltuvuutta Energiaväylään muilta osin ei tarkastella tässä työssä.  Esimerkiksi 

Biralin BSC/BSCM 150-500 pumpun hyötysuhde kyseisillä toiminta-arvoilla on noin 72 

% (Biral, 37). Nyt voidaan laskea pumpun vaatima teho. 

 
𝑃 =

�̇�∆𝑝

𝜂
 

(6) 

P pumpun akselilla tarvittava teho [kW] 

V̇ tilavuusvirta   [m3/s] 

Δp paine-ero   [kPa] 

η pumpun hyötysuhde  [-] 

 

𝑃 =
0,088

𝑚3

𝑠 ∙ 900 𝑘𝑃𝑎

0,72
= 110 𝑘𝑊 

 

Pumpun akselin vaatimaksi tehoksi saadaan 110 kW. Sähkötehon kulutuksen 

selvittämiseksi tulee vielä huomioida sähkömoottorin hyötysuhde. Esimerkiksi ABB:n 

110 kW:n moottoreilla hyötysuhteet ovat hieman yli 95 % (ABB 2015, 5-11). Sähkötehon 

tarve on siis noin 116 kW. 
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Pumpun pyöriessä vuoden ympäri on sähkötehon kulutus 1016 MWh. 

Lämmitysenergiatarpeiden (Liite 1) perusteella vuotuisen käytön voi kuitenkin olettaa 

rajoittuvan noin kymmenelle kuukaudelle, jolloin pumpun sähkötehon kulutus olisi 846 

MWh. Sähkön hinnan ollessa 90 €/MWh kustantaisi pumpun käyttö tällöin 76 140 €/a, 

tai sen pyöriessä vuoden ympäri 91 440 €/a. Pumppauskustannukset katetaan väylään 

liittyvien kohteiden maksamalla väylämaksulla, jonka on suunniteltu olevan vähintään 

7,5 €/MWh. Tällöin väylän omistajalle jäisi pumppauskustannusten jälkeen noin 100 000 

€/a. 

6.5 Lämpöhäviöt 

Lämpöhäviöt määriterään Kaukolämmön käsikirjan (Energiateollisuus 2006, 203–207) 

laskentamallin mukaisesti. Lämpöhäviöiden määrittämiseksi lasketaan ensin eristeen ja 

maaperän lämpövastukset, sekä putkien keskinäisen vaikutuksen huomioiva 

lämpövastus. Laskennassa käytettäviä dimensioita havainnollistaa kuva 4. 

 

Kuva 4. Lämpöhäviöiden laskennassa käytettäviä dimensioita (Energiateollisuus 2009). 
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𝑅𝑖 =

1

2𝜋𝜆𝑖
∙ ln (

𝐷𝑖

𝐷𝑝
) 

(7) 

Ri eristeen lämpövastus [m°C/W] 

λi eristeen lämmönjohtavuus [W/m°C] 

Di eristeen ulkohalkaisija [m] 

Dp eristeen sisähalkaisija [m] 

 
𝑅𝑖 =

1

2𝜋 ∙ 0,029
𝑊

𝑚°C

∙ ln (
0,313𝑚

0,273𝑚
) = 0,750

𝑚°C

𝑊
 

 

Eristeen lämpövastuksen laskennassa tarvitaan sen sisä- ja ulkohalkaisijat. Eristeen 

sisähalkaisija on sama kuin putken ulkohalkaisija. Putkien ulkohalkaisijat katsotaan 

Energiateollisuuden (2009) eristyspaksuuden optimointityökalusta. Työkalusta selviää 

myös eri paksuisilla putkilla käytetyt eristeen paksuudet. Oletetaan Energiaväylässä 

käytettävien putkien seinämien ja eristeiden paksuuksien olevan yhteneviä 

kaukolämpöputkien kanssa. Eristemateriaalina käytetään kaukolämpöputkissa yleistä 

polyuretaania, jonka lämmönjohtavuus on noin 0,029 W/m°C (Energiateollisuus 2006, 

140). DN 250 putken eristeen lämpövastus on yhtälön (7) mukaan 0,75 m°C /W. 

Maaperän lämpövastuksen laskentaan tarvitaan maaperän lämmönjohtavuus. 

Sahanmäellä pinta- ja pohjamaalaji on hiekka (Maankamara 2015), jonka 

lämmönjohtavuus on noin 1,5 W/mK (Energiateollisuus 2006, 203). Lisäksi laskennassa 

käytetään putken korjattua sijaintisyvyyttä H. 

 
𝐻 = 𝐻′ +

𝜆𝑔

ℎ𝑔𝑠
 

(8) 

H putken korjattu sijaintisyvyys [m] 

H’ putken todellinen sijaintisyvyys [m] 

λg maaperän lämmönjohtavuus [W/m°C] 

hgs maanpinnan lämmönsiirtokerroin [W/m2°C] 
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𝐻 = 0,6 𝑚 +
1,5

𝑊
𝑚°C

13
𝑊

𝑚2°C

= 0,715 𝑚 

 

Korjattu sijaintisyvyys muuttaa putken todellisen sijaintisyvyyden ekvivalenttiseksi 

maakerrokseksi, joka huomioi maaperän lämmönjohtavuuden ja maanpinnan 

lämmönsiirtokertoimen. Maanpinnan lämmönsiirtokertoimet ovat yleensä välillä 12–15 

W/m2°C. (Energiateollisuus 2006, 205.) Käytetään laskennassa arvoa 13 W/m2°C. 

Tällöin 0,6 m syvyyteen upotetun putken korjattu sijaintisyvyys on 0,715 m. 

 
𝑅𝑔 =

1

2𝜋𝜆𝑔
∙ ln [(

4𝐻

𝐷𝑖
)] 

(9) 

Rg maaperän lämpövastus  [m°C /W] 

 
𝑅𝑔 =

1

2𝜋 ∙ 1,5
𝑊

𝑚°C

∙ ln [(
4 ∙ 0,715 𝑚

0,313 𝑚
)] = 0,235

𝑚°C

𝑊
 

 

Oletetaan eristeen olevan kiinnivaahdotettu virtausputkeen, jolloin maaperän 

lämpövastuksen laskennassa käytetään yhtälön (9) mukaisesti eristeen ulkohalkaisijaa. 

Maaperän lämpövastus DN 250 putkelle on 0,235 m°C /W. 

 
𝑅𝑘 =

1

4𝜋𝜆𝑔
∙ ln (1 + (

2𝐻

𝐸
)

2

) 
(10) 

Rk putkien keskinäisen vaikutuksen huomioiva lämpövastus [m°C /W] 

E putkien keskipisteiden välinen etäisyys        [m] 

 
𝑅𝑘 =

1

4𝜋 ∙ 1,5
𝑊

𝑚°C

∙ ln (1 + (
2 ∙ 0,715 𝑚

0,513 𝑚
)

2

) = 0,115
𝑚°C

𝑊
 

 

Putkien keskipisteiden välinen etäisyys on putkien välisen etäisyyden ja eristeen 

ulkohalkaisijan summa. Putkien välinen etäisyys DN 200 ja sitä suuremmille putkille on 
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200 mm ja pienemmille putkille 150 mm (Energiateollisuus 2009). Putkien keskinäisen 

vaikutuksen huomioiva lämpövastus on yhtälöllä (10) laskettuna 0,115 m°C /W. 

 
𝐾1 − 𝐾2 =

1

𝑅𝑖 + 𝑅𝑔 + 𝑅𝑘
 

(11) 

K1 lämmönsiirtokerroin [W/m°C] 

K2 lämmönsiirtokerroin [W/m°C] 

 
𝐾1 − 𝐾2 =

1

0,75 + 0,235 + 0,115
 

𝑊

𝑚°C
= 0,909

𝑊

𝑚°C
 

 

Lämmönsiirtokerroin K1 liittyy putken ja maaperän väliseen lämmönsiirtoon ja kerroin 

K2 puolestaan meno- ja paluuputken väliseen lämmönsiirtoon. Niiden erotusta tarvitaan 

kokonaislämpöhäviön laskennassa. DN 250 putkikoolle lämmönsiirtokertoimien erotus 

saa arvon 0,909 W/m°C. 

 
𝛷𝑡𝑜𝑡 = 2(𝐾1 − 𝐾2)[

𝑇𝑚 + 𝑇𝑝

2
− 𝑇𝑔] ∙ 𝐿  

(12) 

Φtot kokonaislämpöhäviö   [W/m] 

Tm menolämpötila   [°C] 

Tp paluulämpötila   [°C] 

Tg häiriöttömän maaperän lämpötila upotussyvyydellä [°C] 

 
𝛷𝑡𝑜𝑡 = 2 ∙ 0,909

𝑊

𝑚°C
[
29 + 9 

2
− 5] °C ∙ 1249 m = 31780 W 

 

Kun putket ovat symmetriset, voidaan kokonaislämpöhäviö laskea yhtälöllä (12). Yhtälö 

huomioi sekä meno-, että paluuputken lämpöhäviöt. Häiriöttömän maaperän lämpötilana 

käytetään vuosikeskiarvoa 5 °C (Energiateollisuus 2006, 216). DN 250 putkea on 

verkossa 1249 metriä, jolloin kokonaislämpöhäviöksi niillä osuuksilla saadaan noin 32 

kW. 
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Liitteessä 5 esitetään muiden putkiosuuksien laskennassa käytetyt arvot sekä 

kokonaislämpöhäviöt. Energiaväylän lämpöhäviön vuosikeskiarvo on noin 52 kW, mikä 

on alle prosentti verkosta saatavasta 7,2 MW:n lämpötehosta.  

6.5.1 Lämpöhäviöiden arviointi 

Kaukolämpöverkoissa lämpöhäviöt ovat 4–10 % putkikoon ollessa keskimäärin DN 150 

(Energiateollisuus 2006, 203). Merkittävin lämpöhäviöitä vähentävä tekijä on verkon 

lämpötila, sillä lämmön johtuminen on suoraan verrannollinen lämpötilaeroon. 

Energiaväylän ja maaperän välinen lämpötilaero onkin huomattavasti pienempi kuin 

kaukolämpöverkolla. Matalalämpöisissä kaukolämpöverkoissa lämpöhäviöt ovat jopa 

alle puolet perinteiseen kaukolämpöön verrattuna (Gudmundsson 2014, 1), ja niiden 

lämpötilat ovat vielä merkittävästi Energiaväylän lämpötiloja korkeammat. 

Osaltaan lämpöhäviöiden suuruuteen vaikuttaa myös laskennassa tehty oletus, jonka 

mukaan eristepaksuudet olisivat samat kuin perinteisessä kaukolämpöverkossa. 

Todellisuudessa Energiaväylässä voitaisiin käyttää ohuempia eristekerroksia, jolloin 

lämpöhäviöt olisivat hieman määritettyä suuremmat. Mikäli kaikissa putkissa 

käytettäisiin esimerkiksi 20 mm paksua kiinnivaahdotettua polyuretaanieristettä, olisivat 

lämpöhäviöt 77 kW, eli noin prosentin verkon lämpötehosta. Eristepaksuuden noin 

puolittuessa, lämpöhäviöt eivät siis kasva vielä merkittävästi. 

Lämpöhäviöt osoittautuivat merkityksettömän pieniksi, joten niitä ei huomioida muissa 

laskelmissa. Myös talvisin maaperän lämpötilan ollessa 0 °C lämpöhäviöt ovat vain 70 

kW, ja ohuemmalla 20 millimetrin eristyksellä 104 kW. Lämpöhäviöt ovat siis 

suurimmillaankin alle 1,5 % verkon lämpötehosta.  
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7 KANNATTAVUUS 

Tarkastellaan saavuttaisivatko Energiaväylään liittyvät yritykset kustannussäästöjä 

lämmitystapaa muuttamalla. Lisäksi selvitetään maksaisiko hanke itsensä takaisin 

viidessä vuodessa. 

7.1 Maakaasulämmityksen kustannukset 

Energiaväylään mahdollisesti liittyvät teollisuuskiinteistöt käyttävät nykyisin 

maakaasulämmitystä. Lasketaan lämmityksestä aiheutuvat kustannukset taulukossa 1 

esitettyjen vuotuisten energiatarpeiden mukaan. Energiatarpeet on muunnettu 

maakaasukuutioiksi käyttämällä maakaasun tehollista lämpöarvoa 36 MJ/m3n.  

Maakaasun kokonaishinta muodostuu myynti- ja siirtomaksuista sekä veroista. 

Hyvinkään alueella maakaasun jakelun hoitaa Hyvinkään Lämpövoima Oy.  

Hyvinkään Lämpövoimalla siirtohinta koostuu kiinteästä osasta sekä kulutusmaksusta. 

Kiinteä osa määräytyy tilauskaasuvirran mukaan ja kulutusmaksu myydyn kaasumäärän 

mukaan. Kulutusmaksu on 1.1.2015 alkaen 17,30 snt/m3n. Siirron hintaan lisätään 

kulloinkin voimassa oleva energiavero. 1.1.2016 alkaen energiavero on 17,424 snt/m3n. 

(Lilja 2016.) 

Maakaasun myynti muodostuu vastaavasti kiinteästä maksusta sekä energian 

kulutusmaksusta. Kiinteä maksu on ollut vuodesta 2002 alkaen 0 €. Kulutusmaksu on 

1.1.2016 alkaen 25,5 snt/m3n. Siirron ja myynnin hintoihin lisätään voimassa oleva 

arvonlisävero. (Lilja 2016.) Laskennassa on käytetty veroprosenttia 24. Kohteille 

aiheutuvat vuotuiset kustannukset esitetään taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Maakaasulämmityksestä aiheutuva vuosittainen kustannus kohteille. 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Q 

[m3n/vuosi] 

61696 19104 227968 196128 1058464 604544 204416 

Siirtomaksu 

[€/vuosi] 

24824 7875 86486 75006 385913 222256 77994 

Myynti  

[€/vuosi] 

15732 4872 58132 50013 269908 154159 52126 

Hinta 

 sis. ALV 

[€/vuosi] 

50290 15805 179326 155023 813218 466755 161349 

Maakaasulämmitys maksaa kohteille 77–83 €/MWh, riippuen kohteiden 

tilauskaasuvirroista siten, että suurilla kohteilla yksikköhinta on hieman halvempi. 

7.2 Energiaväylän kustannukset 

Lämmityskustannukset Energiaväylässä muodostuvat lämpöpumpun käyttämän sähkön 

hinnasta sekä väylämaksusta. Väylämaksuksi on alustavasti suunniteltu 7,5–12,5 euroa 

lämpöpumpulla tuotettua megawattituntia kohden (Rilla 2015). Lämpöpumpun 

tehokertoimen ollessa 5 tarvitaan yhden megawattitunnin lämmön tuottamiseen viidesosa 

megawattitunti sähköä. Sähkönhinnan ollessa 90 €/MWh kustantaa megawattitunti 

lämpöä tällöin 25,5–30,5 € riippuen väylämaksusta.  
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7.3 Lämmityskustannusten vertailu 

Verrataan kiinteistöjen lämmityksestä aiheutuvia vuotuisia kustannuksia 

maakaasulämmityksellä sekä Energiaväylällä. Kuvassa 5 esitetään kohteiden vuotuiset 

lämmityskustannukset molemmilla järjestelmillä, kun väylämaksu on 10 €/MWhlämpöä ja 

sähkön hinta 90 €/MWh. Lämmön hinnaksi Energiaväylässä muodostuu tällöin 28 

€/MWh. 

 

Kuva 5. Maakaasulämmityksestä ja Energiaväylästä aiheutuvat vuotuiset lämmityskustannukset 

kohteittain. Sähkön hinta 90 €/MWh ja väylämaksu 10 €/MWh lämpöä. 

Kyseisillä hinnoilla kohteiden lämmityskustannukset ovat keskimäärin 67 % pienemmät 

kuin maakaasulämmityksellä. Säästöt yhteensä ovat noin 1,22 milj. €/a. Merkittävin 

säästöihin vaikuttava tekijä on sähkön hinta. Sähkön hinnan vaikutusta kohteiden 

saavuttamiin keskimääräisiin säästöihin sekä kokonaissäästöön havainnollistetaan 

kuvassa 6. 
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Kuva 6. Sähkön hinnan vaikutus kohteiden saavuttamaan keskimääräiseen säästöön, sekä 

kokonaissäästöön. 

Nykyisillä sähkön hinnoilla Energiaväylä on huomattavasti maakaasua halvempi 

lämmitysmuoto. Hieman yli miljoonan euron vuosittaiset säästöt saavutetaan vielä 

sähkönhinnan ollessa 130 €/MWh. Vasta sähkönhinnan ylittäessä 330 €/MWh 

maakaasulämmitys osoittautuu halvemmaksi vaihtoehdoksi kohteiden viisi ja kuusi 

osalta. Tämä johtuu niiden talvisin käyttämästä suorasta sähkölämmityksestä. Muilla 

kohteilla Energiaväylä on marginaalisesti kannattava vielä tätäkin korkeammilla 

sähkönhinnoilla. Maltillisilla sähkönhinnoilla kohteiden viisi ja kuusi saavuttamat 

prosentuaaliset säästöt ovat lähes yhtä suuret kuin muilla kohteilla. 

Pienten teollisuuskohteiden verollinen sähkönhinta Suomessa on viimeisten kahdeksan 

vuoden aikana vaihdellut välillä 59–96 €/MWh (Department of Energy & Climate 

Change 2016). Työ- ja elinkeino ministeriön (2012, 17) eri skenaarioiden mukaan sähkön 

hinta tulee nousemaan Suomessa maltillisesti seuraavan kahden vuosikymmenen aikana. 

Ei ole siis syytä olettaa sähkön hinnan nousevan tasolle, jolla Energiaväylä ei enää 
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tuottaisi säästöjä. Lisäksi maakaasun hinta tulee todennäköisesti nousemaan tasaisesti 

seuraavan kymmenen vuoden ajan (The World Bank 2016, 1).  

7.4 Takaisinmaksuaika ja investointikustannukset 

Takaisinmaksuaika kuvaa kuinka monta vuotta kestää, että investoinnista saatavat 

nettotulot tai -säästöt kattavat investoinnista aiheutuneet kustannukset. Energiaväylän 

tapauksessa säästöt syntyvät lämmityskustannusten pienentyessä kappaleen 7.3 

mukaisesti. Investointikustannukset koostuvat puolestaan verkon materiaali- ja 

asennuskustannuksista, lämpöpumpuista, lämmönsiirtimestä ja 

vedenkäsittelylaitteistosta. Energiaväylän kaltaisissa hankkeissa hyväksyttävänä 

takaisinmaksuaikana voidaan pitää viittä vuotta. 

Oletetaan vuosittain saavutettavien säästöjen olevan keskenään samansuuruisia, eli 

lämmitystarpeen olevan vuosittain vakio, ja toisaalta maakaasulämmityksen sekä 

väylämaksun ja sähkön hinnan pysyvän ennallaan. Jotta hanke olisi kannattava, tulisi 

viiden vuoden aikana saavutettavien säästöjen olla vähintään investointikustannusten 

suuruiset. 

 

∑
𝑆

(1 + 𝑖)𝑛

5

𝑛=1

= 𝐼 

(13) 

n vuosi   [-] 

S säästön suuruus  [€]  

i laskentakorko  [%] 

I investointikustannus  [€] 

 

 

∑
1218512 €

(1 + 0,05)𝑛

5

𝑛=1

= 5275519 € 
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Yhtälöllä (13) voidaan nyt laskea viiden vuoden aikana syntyvät kokonaissäästöt haluttua 

korkoprosenttia käyttäen. Kun säästöt ovat kappaleessa 7.3 esitetyt 1,22 milj. € vuodessa, 

saisivat Energiaväylän investointikustannukset olla enintään 5,27 milj. €, jotta hanke 

maksaisi itsensä takaisin viidessä vuodessa. Laskentakorkona on käytetty 5 %. 

7.4.1 Investointikustannusten arviointi 

Investointikustannukset koostuvat verkon materiaali-, maarakennus- ja 

asennuskustannuksista, pumpusta ja sähkömoottorista, kohteiden lämpöpumpuista sekä 

lämmöntuottajalle asennettavasta lämmönsiirtimestä ja vedenkäsittelylaitteistosta. 

Oletetaan, ettei kohteiden lämmitysjärjestelmiin tarvitse tehdä lämpöpumpun hankinnan 

lisäksi muita muutoksia. 

Oilon Scancool Oy:ltä saatujen tietojen mukaan heidän ChillHeat S-sarjan lämpöpumput 

maksavat noin 180 €/kW. Asennuskustannukset vaihtelevat kohteittain ja niitä on vaikea 

arvioida (Alpua 2016). Lämpöpumppujen yhteiskustannus ilman asennusta on noin 1,62 

milj. €. Luvussa 6.2 verkon investointikustannukseksi arvioitiin 442 850 €. Tällöin muut 

komponentit ja asennustyöt saisivat maksaa enintään 3,21 milj. €, jotta hanke maksaisi 

itsensä takaisin viidessä vuodessa. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Energiaväylällä saavutettavat kustannussäästöt osoittautuvat työn pohjalta merkittäviksi. 

Työssä ei kuitenkaan huomioitu mahdollisia lasivillatehtaan tuotannonseisauksia, joiden 

aikana Energiaväylästä ei saataisi tarvittavaa lämpöenergiaa. Tällaisia tilanteita varten 

kohteiden on syytä varmistaa riittävä lämmitysenergian saanti jollain vaihtoehtoisella 

lämmitysmuodolla. Mikäli osa lämmitystarpeesta katettaisiin esimerkiksi 

maakaasulämmityksellä tai suoralla sähkölämmityksellä saavutettavat säästöt 

pienenisivät ja takaisinmaksuaika pitenisi. 

On myös huomioitava, että maakaasulämmityksen hintaan vaikuttaa tilauskaasuvirta, 

joka on työssä laskettu kunkin kohteen huipputehontarpeen mukaan. Huipputehontarpeet 

perustuvat edelleen kiinteistöjen tilavuuksiin, joista ei ole varmaa tietoa. Mikäli kohteiden 

tilavuudet on arvioitu todellista suuremmiksi vaikuttaa tämä erityisesti 

maakaasulämmityksen kustannuksiin niitä korottavasti. Lasketut kustannussäästöt 

ovatkin suuntaa antavia. Tarkempien tuloksien saamiseksi tulisi saada selville kohteiden 

todelliset lämmitysenergian tarpeet. 

Työn laskenta ei kuvaa todellista tilannetta tarkasti. Kohteiden lämmitysenergioiden 

tarpeiden lisäksi esimerkiksi putkimateriaaleista ja eristeistä ei ollut tietoa, joten 

laskennassa käytettiin arvioita ja oletuksia. Tämä vaikuttaa merkittävästi paine- ja 

lämpöhäviöiden laskentaan. Lämmönsiirtimen oletettiin myös olevan ideaalinen, jolloin 

kaikki lauhtumisesta vapautuva lämpö saataisiin siirrettyä kiertoveteen.  

Työn tulokset arvioivat hankkeen kannattavuutta karkealla tasolla, eikä niiden pohjalta 

voida tehdä investointipäätöksiä. Kannattavuuden varmistamiseksi tulisi lisäksi kartoittaa 

investointikustannukset tarkemmin. Työssä on arvioitu ainoastaan 

lämpöpumppulaitteistoista sekä verkosta aiheutuvat kustannukset. Muiden 

komponenttien sekä asennuskustannusten arvioimiseksi tulisi valmistajille pystyä 

antamaan tarkempia tietoja tarjouksia varten.  
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9 YHTEENVETO 

Suomessa on paljon kehitettävää teollisuuden hukkalämmön hyödyntämisessä, sillä 

nykyisin vain 0,5 % ylijäämälämmöstä hyödynnetään tehtaiden ulkopuolella. 

Perinteisesti hukkalämpöä on käytetty kaukolämmön paluuverkon lämmittämiseen. 

Matalalämpöinen hukkalämpö ei kuitenkaan sovellu siihen, joten uusia ratkaisuja on 

kehitettävä matalalämpöisten jätelämpövirtojen hyödyntämiseksi.  

Energiaväylä-hankkeessa selvitetään mahdollisuutta hyödyntää Saint Gobain Isoverin 

lasivillatehtaalta vapautuvaa matalalämpöistä hukkalämpöä Sahanmäen alueen yritysten 

lämmitykseen.  Verkkoon liittyvissä kohteissa hyödynnettäisiin lämpöpumppuja riittävän 

lämmitysenergian saamiseksi. Työssä arvioitiin Energiaväylän riittävyyttä kohteiden 

lämmitystarpeiden kattamiseen, minkä perusteella mitoitettiin kohteiden lämpöpumput. 

Laskettujen painehäviöiden perusteella selvitettiin pumpun vaatima teho ja 

pumppauskustannukset. Pumppauskustannusten jälkeen väylän omistajalle jää 

keräämistään väylämaksuista noin 100 000 €/a. Lämpöhäviöt osoittautuivat laskennan 

perusteella merkityksettömiksi verkon alhaisen lämpötilan ansiosta. Talvellakin 

lämpöhäviöt ovat vain 1–1,5 % lämpötehosta eristeen paksuudesta riippuen. 

Vaihtaessaan nykyisestä maakaasulämmityksestä Energiaväylään kohteet saavuttaisivat 

tehdyillä oletuksilla yhteensä 1,22 milj. € säästöt vuosittaisissa 

lämmityskustannuksissaan.  Sähkön hintana on käytetty 90 €/MWh ja väylämaksuna 10 

€/MWhlämpöä. Hanke on kannattava mikäli lämpöpumppujen ja lämmönvaihtimen 

asennuskustannukset sekä lämmöntuottajalle asennettavan laitteiston 

investointikustannukset eivät ylitä 3,21 milj. euroa.



 

LÄHDELUETTELO  

ABB, 2015. ABB motors for water and wastewater. [tuotekatalogi]. [viitattu 7.4.2016]. 

Saatavissa: http://new.abb.com/docs/librariesprovider53/about-

downloads/abb_water_motor_brochure.pdf?sfvrsn=2 

Alpua Jussi, 2016. Oilon Scancool Oy. Lämpöpumpun hinta-arvio. [sähköposti]. 

[14.4.2016]. 

Biral. Double Suction Horizontal Split Case Centrifugal Pumps, BSC/BSCM Series. 

[tuotekatalogi]. [viitattu 6.4.2016]. Saatavissa: 

http://www.biral.ch/fileadmin/biral/Media_Common/documents/HLK/Katalog_BSC.pd

f 

Bröckl Marika et al., 2014. Lämmön pientuotannon ja pienimuotoisen ylijäämälämmön 

hyödyntäminen kaukolämpötoiminnassa. Gaia Consulting Oy. [raportti]. [viitattu 

28.3.2016]. Saatavissa: 

http://energia.fi/sites/default/files/lammon_pientuotannon_ja_ylijaamalammon_hyodynt

aminen_kaukolampotoiminnassa20141215_.pdf 

Danfoss, 2010. The Heating Book, 8 Steps – Control of Heating Systems. 185 s. 

[verkkokirja]. [viitattu 6.4.2016]. Saatavissa: 

http://heating.danfoss.com/pcmfiles/1/master/he/library/heating_book.asp?menuuid=4b

642b70-fcb2-46b4-a1ac-bd0ac806f40e&menuid=54 

 Dalla Rosa Alessandro et al., 2014. Toward 4th Generation District Heating: Experience 

and Potential of Low-Temperature District Heating. IEA. [raportti]. [viitattu 15.3.2016]. 

Saatavissa: http://energia.fi/sites/default/files/iea_annex_x_final_report_2014_-

_toward_4th_generation_district_heating.pdf 

Department of Energy & Climate Change, 2016. Industrial electricity prices in the EU. 

[tilasto]. [viitattu 1.4.2016]. Saatavissa: https://www.gov.uk/government/statistical-data-

sets/international-industrial-energy-prices 

http://new.abb.com/docs/librariesprovider53/about-downloads/abb_water_motor_brochure.pdf?sfvrsn=2
http://new.abb.com/docs/librariesprovider53/about-downloads/abb_water_motor_brochure.pdf?sfvrsn=2
http://www.biral.ch/fileadmin/biral/Media_Common/documents/HLK/Katalog_BSC.pdf
http://www.biral.ch/fileadmin/biral/Media_Common/documents/HLK/Katalog_BSC.pdf
http://energia.fi/sites/default/files/lammon_pientuotannon_ja_ylijaamalammon_hyodyntaminen_kaukolampotoiminnassa20141215_.pdf
http://energia.fi/sites/default/files/lammon_pientuotannon_ja_ylijaamalammon_hyodyntaminen_kaukolampotoiminnassa20141215_.pdf
http://heating.danfoss.com/pcmfiles/1/master/he/library/heating_book.asp?menuuid=4b642b70-fcb2-46b4-a1ac-bd0ac806f40e&menuid=54
http://heating.danfoss.com/pcmfiles/1/master/he/library/heating_book.asp?menuuid=4b642b70-fcb2-46b4-a1ac-bd0ac806f40e&menuid=54
http://energia.fi/sites/default/files/iea_annex_x_final_report_2014_-_toward_4th_generation_district_heating.pdf
http://energia.fi/sites/default/files/iea_annex_x_final_report_2014_-_toward_4th_generation_district_heating.pdf
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/international-industrial-energy-prices
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/international-industrial-energy-prices


 

Energiateollisuus, 2006. Kaukolämmön käsikirja. Helsinki: Energiateollisuus ry 

Kaukolämpö. 566 s. ISBN 952-5615-08-1 

Energiateollisuus, 2009. Kaukolämpöjohtojen eristyspaksuuden optimointityökalu 

2Mpuk. [Excel-optimointityökalu]. [viitattu 4.4.2016]. Saatavissa: 

http://energia.fi/julkaisut/laskentatyokalut 

Energiateollisuus, 2016. Kaukolämpö ja kaukojäähdytys. [Energiateollisuuden 

verkkosivuilla]. [viitattu 15.3.2016]. Saatavissa: http://energia.fi/energia-ja-

ymparisto/kaukolampo-ja-kaukojaahdytys/ 

Engineering ToolBox, 2016. [verkkosivu]. [viitattu 9.3.2016]. Saatavissa: 

http://www.engineeringtoolbox.com/minor-loss-coefficients-pipes-d_626.html 

European Commission, 2012. Energy roadmap 2050. Luxembourg: Publications Office 

of the European Union. 20 s. ISBN 978-92-79-21798-2 

Gudmundsson Oddgeir et al., 2014. Ultra-low Temperature District Heating and Micro 

Heat Pump Application – Economic Analysis. Nordborg, Tanska: Danfoss A/S, District 

Energy Divison, Application Center. [viitattu 28.3.2016] Saatavissa: 

http://www.svenskfjarrvarme.se/In-English/District-Heating-in-Sweden/The-14th-

International-Symposium-on-District-Heating-and-Cooling-/Proceedings/ 

HLV, 2016. Lämmitystarveluvut. [Hyvinkään Lämpövoima Oy:n verkkosivuilla]. 

[viitattu 22.3.2016]. Saatavissa: http://www.hlv.fi/lammitystarveluvut.html 

Ilmatieteenlaitos 2014, Avatut aineistot: Säähavainnoit. [Ilmatieteenlaitoksen 

verkkosivut]. Saatavissa: Ilmatieteenlaitoksen verkkosivut, vaatii rekisteröitymisen. 

Kaarup Olsen Peter editoija, 2014. Guidelines for Low-Temperature District Heating. 

[verkkojulkaisu]. [viitattu 4.3.2016]. Saatavissa: https://setis.ec.europa.eu/energy-

research/sites/default/files/project/docs/Guidelines%20for%20LTDH-final_rev1.pdf 

http://energia.fi/julkaisut/laskentatyokalut
http://energia.fi/energia-ja-ymparisto/kaukolampo-ja-kaukojaahdytys/kaukolampoverkko
http://energia.fi/energia-ja-ymparisto/kaukolampo-ja-kaukojaahdytys/kaukolampoverkko
http://www.engineeringtoolbox.com/minor-loss-coefficients-pipes-d_626.html
http://www.svenskfjarrvarme.se/In-English/District-Heating-in-Sweden/The-14th-International-Symposium-on-District-Heating-and-Cooling-/Proceedings/
http://www.svenskfjarrvarme.se/In-English/District-Heating-in-Sweden/The-14th-International-Symposium-on-District-Heating-and-Cooling-/Proceedings/
http://www.hlv.fi/lammitystarveluvut.html
https://setis.ec.europa.eu/energy-research/sites/default/files/project/docs/Guidelines%20for%20LTDH-final_rev1.pdf
https://setis.ec.europa.eu/energy-research/sites/default/files/project/docs/Guidelines%20for%20LTDH-final_rev1.pdf


 

Khodayari Raziyeh, 2016. Industriell spillvärme. [Svensk Fjärrvärmen verkkosivuilla]. 

[viitattu 28.3.2016]. Saatavissa: 

http://www.svenskfjarrvarme.se/Medlem/Fokusomraden-/Energitillforsel-och-

produktion/Spillvarme/ 

Lamberg Piia, 1997. Termisen energian varastoinnin hyväksikäyttömahdollisuudet 

rakennusten lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Espoo: Teknillinen korkeakoulu. ISBN 

951-22-3910-8 

Lilja Sirpa, 2016. Maakaasutariffi. Hyvinkään Lämpövoima Oy. [sähköposti]. 

[17.3.2016]. 

Maankamara, 2015. Karttapalvelu. [Geologian tutkimuskeskuksen verkkopalvelu]. 

[viitattu 23.3.2016]. Saatavissa: http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html 

Metropumps, 2016. Friction Losses in Pipe Fittings. [verkkojulkaisu]. [viitattu 

19.4.2016]. Saatavissa: http://www.metropumps.com/ResourcesFrictionLossData.pdf 

Motiva, 2015. Mitä ovat lämmitystarveluvut? [Motivan verkkosivuilla]. [viitattu 

22.3.2016]. Saatavissa: 

http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/energiankayton_tehostaminen/kiinteistojen_ener

gianhallinta/kulutuksen_normitus/mita_ovat_lammitystarveluvut 

Rilla Tuomas, 2015. Esiselvitystyön aloitus – esitys 25.3.2015. [sähköposti]. 

SULPU, 2016. Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry. [sähköposti]. [13.4.2016]. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, 2012. Sähkömarkkinaskenaariot vuoteen 2035. [raportti]. 

[viitattu 1.4.2016]. Saatavissa: 

https://www.tem.fi/files/35135/Sahkomarkkinaskenaariot_2035_10122012_Final.pdf 

The World Bank, 2016. World Bank Commodities Price Forecast. [verkkojulkaisu]. 

[viitattu 22.4.2016]. Saatavissa: 

http://www.svenskfjarrvarme.se/Medlem/Fokusomraden-/Energitillforsel-och-produktion/Spillvarme/
http://www.svenskfjarrvarme.se/Medlem/Fokusomraden-/Energitillforsel-och-produktion/Spillvarme/
http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html
http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/energiankayton_tehostaminen/kiinteistojen_energianhallinta/kulutuksen_normitus/mita_ovat_lammitystarveluvut
http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/energiankayton_tehostaminen/kiinteistojen_energianhallinta/kulutuksen_normitus/mita_ovat_lammitystarveluvut
https://www.tem.fi/files/35135/Sahkomarkkinaskenaariot_2035_10122012_Final.pdf


 

http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/1/548631453821462743/CMO-

Jan-2016-Historical-Forecasts.pdf 

White Frank M., 2003. Fluid Mechanics. New York: McGraw-Hill. 866 s. ISBN 0-07-

119911-X 

YIT, 2010. Teollisuuden ylijäämälämmön hyödyntäminen kaukolämmityksessä. 

[verkkojulkaisu]. [viitattu 28.3.2016]. Saatavissa: 

http://energia.fi/sites/default/files/teollisuuden_ylijaamalammon_hyodyntaminen_kauko

lammityksessa_yit2010.pdf

http://energia.fi/sites/default/files/teollisuuden_ylijaamalammon_hyodyntaminen_kaukolammityksessa_yit2010.pdf
http://energia.fi/sites/default/files/teollisuuden_ylijaamalammon_hyodyntaminen_kaukolammityksessa_yit2010.pdf


Liite I 

 

Liite 1. Kohteiden lämpöenergian kulutus 

Taulukko 1. Kohteiden lämpöenergian kulutus [MWh/kk]. 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Kohde 1 102 95 86 55 22 3 1 4 27 54 74 94 

Kohde 2 32 29 27 17 7 1 0 1 8 17 23 29 

Kohde 3 377 352 317 205 83 11 2 16 99 199 274 347 

Kohde 4 324 302 272 176 71 9 2 14 85 171 236 298 

Kohde 5 1750 1632 1470 951 383 49 10 74 460 922 1273 1610 

Kohde 6 1000 932 840 543 219 28 6 42 263 526 727 920 

Kohde 7 338 315 284 184 74 9 2 14 89 178 246 311 

Yht. 3923 3658 3295 2132 859 110 22 165 1030 2066 2854 3609 



Liite II 

Liite 2. Sähkölämmityksen tarve kohteissa viisi ja kuusi 

Taulukko 1. Määritellyillä lämpötilaväleillä vaadittava lämmitysteho osuutena 

ominaislämpötehosta, sekä suoran sähkölämmityksen teho kohteissa viisi ja kuusi, sekä 

sähkölämmityksen käyttämä energia vuodessa. 

Lämpötila 

[°C] 

[h] % 

ominais-

lämpö-

tehosta 

Kohde 5 

sähköläm-

mitys 

[MW] 

Energian 

kulutus 

[MWh] 

Kohde 6 

sähköläm-

mitys 

[MW] 

Energian 

kulutus 

[MWh] 

-13… -15 101 70 0,25 25,80 0,12 11,74 

-15,1… -17 98 75 0,52 50,97 0,27 26,21 

-17,1… -19 60 80 0,78 47,29 0,42 25,23 

-19,1… -21 46 85 1,05 48,58 0,57 26,38 

-21,1… -23 11 90 1,31 14,01 0,72 7,68 

   Yht. 186,65 Yht. 97,25 

 



Liite III 

 

Liite 3. Menoverkon painehäviöiden laskenta 

Taulukko 1. Menoverkon painehäviöiden laskenta runkoverkon osuuksille. 

 L [m] d [m] Kerta

vastus 

w [m/s] Re 𝜉 Δp [Pa] 

Runko 0-1 500 0,25 0,8 1,80 562008 0,013 43227 

Runko 1-2 52 0,25 0 1,74 543159 0,013 4074 

Runko 2-3 427 0,25 0 1,72 537322 0,013 32737 

Runko 3-4 62 0,25 0 1,50 467673 0,013 3601 

Runko 4-5 66 0,25 0 1,31 407752 0,014 3138 

Runko 5-6 142 0,25 0,2 0,63 196734 0,016 1836 

Runko 6-7 150 0,15 0 0,66 124209 0,017 3720 

Runko 7- 321 0,1 0 0,24 30181 0,023 2146 

 

Taulukko 2. Menoverkon painehäviöiden laskenta liittymisjohdoille. 

 L [m] d [m] Kertavastus w [m/s] Re 𝜉 Δp [pa] 

Johto 1 30 0,05 0,05 1,5 93957 0,018 12116 

Johto 2 70 0,04 0,05 0,72 36223 0,021 9430 

Johto 3 350 0,125 0,05 0,89 139119 0,017 18766 

Johto 4 115 0,10 0,05 1,2 149836 0,017 14054 

Johto 5 30 0,20 0,05 1,06 264271 0,015 1289 

Johto 6 200 0,15 0,05 1,09 203938 0,016 12664 

Johto 7 90 0,10 0,05 1,25 156123 0,016 11239 



Liite IV 

Liite 4. Paluuverkon painehäviöiden laskenta 

Taulukko 1. Paluuverkon Reynoldsin luvut, kitkakertoimet ja painehäviöt runkoverkon 

osuuksille. 

 Re 𝜉 Δp [Pa] 

Runko 0-1 334647 0,014 46647 

Runko 1-2 323423 0,014 4405 

Runko 2-3 319948 0,014 35402 

Runko 3-4 278476 0,015 4172 

Runko 4-5 242796 0,015 3376 

Runko 5-6 117145 0,017 1956 

Runko 6-7 73960 0,019 4175 

Runko 7- 17971 0,027 2530 

 

Taulukko 2. Reynoldsin luvut, kitkakertoimet ja painehäviöt paluuverkon liittymisjohdoille.  

 Re 𝜉 Δp [Pa] 

Johto 1 55947 0,02 13512 

Johto 2 21569 0,025 11271 

Johto 3 82838 0,019 21058 

Johto 4 89219 0,018 14940 

Johto 5 157360 0,016 1379 

Johto 6 121435 0,017 13509 

Johto 7 92963 0,018 12692 



Liite V 

 

Liite 5. Lämpöhäviöiden laskenta 

Taulukko 1. Putkien lämpöhäviöt ja niiden laskennassa käytetyt arvot. 

 DN 250 DN 200 DN 150 DN 125 DN 100 DN 50 DN 40 

Pituus [m] 1249 30 350 350 526 30 70 

Eristeen 

sisähalkaisija 

[mm] 

273 219,1 163,8 139,7 114,3 60,3 48,3 

Eristeen 

ulkohalkaisija 

[mm] 

313 263,1 203,8 179,7 154,3 90,3 76,3 

Eristeen 

paksuus 

[mm] 

40 44 40 40 40 30 28 

Putkien 

keskipisteiden 

etäisyys [mm] 

513 463,1 353,8 329,7 304,3 240,3 226,3 

Lämpöhäviö 

[W] 

31780 608 6009 5343 6937 303 634 

 


