
LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT 

School of Energy Systems 

Energiatekniikka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tero Tuomi 
 

KUITUSEMENTTILEVYTEHTAAN (CEMBRIT PRODUC-

TION OY) HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastajat:  Apulaisprofessori, TkT Tero Tynjälä 

Tekniikan tohtori, TkT Päivi Sikiö  

 



 

TIIVISTELMÄ 

 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 

School of Energy Systems 

Energiatekniikka 

 

Tero Tuomi 

 

Kuitusementtilevytehtaan (Cembrit Production Oy) hukkalämmön hyödyntäminen 

 

Diplomityö 2021 

81 sivua, 51 kuvaa, 30 taulukkoa ja 18 liitettä 

 

Tarkastajat: Apulaisprofessori, TkT Tero Tynjälä ja tekniikan tohtori, TkT Päivi Sikiö 

 

Hakusanat: hukkalämpö, lämmön talteenotto, lämmöntalteenotto, LTO, tehdas, teollisuus, 

teollisuuden, lämmönsiirrin, kuitusementtilevy, lämmönsiirto 

 

Diplomityön tavoitteena oli tutkia kuitusementtilevytehtaan lämmöntalteenoton hukkaläm-

mön hyödyntämistä kiinteistön lämmitykseen ja prosesseihin sekä laskea hukkalämmöntal-

teenoton kannattavuutta. Kiinteistössä on nykytilanteessa lämmöntalteenottolaitteistoja teh-

taan kuivauslinjastoissa sekä kompressoreilla. Työssä tutkittiin eri lämmöntalteenottojärjes-

telmiä sekä millä laitteistolla, mihin järjestelmään ja kuinka paljon lämmöntalteenotonener-

giaa kannattaa hyödyntää. 

 

Tehtaassa tehtiin lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittauksia eri tiloista lämmöntalteen-

ottoa varten. Kuivauslinjastojen lämmöntalteenoton laskennassa käytettiin tilaajan aiemmin 

dokumentoitua mittausdataa. Lämmöntalteenoton laskennat toteutettiin nykytilanteelle, ko-

konaispotentiaalille sekä ehdotetulle järjestelmälle, jossa lisättiin lämmöntalteenottolaitteis-

toja kuivauslinjastoille. Laitteiston elinkaarilaskelmat toteutettiin vain ehdotetulle toimenpi-

teelle. Elinkaarilaskelmat sisältävät laitteiston kustannusarvion, investoinnin kannattavuus-

laskelmat nykyarvomenetelmällä sekä korollisen takaisinmaksuajan. 

 

Lämmöntalteenoton kokonaispotentiaalin tulosten perusteella todettiin, että lämmöntalteen-

otolla voidaan kattaa tehtaan lämmitystehontarve prosessi-ilmaa lukuun ottamatta. Tulosten 

perusteella todettiin, että hukkalämpö on syytä ajaa takaisin ensisijaisesti prosessiin ja vasta 

sen jälkeen tilojen tai käyttöveden lämmitykseen. Valitun laitteiston investointikustannuk-

siksi laskettiin 355 697 € ja korolliseksi takaisinmaksuajaksi 3,2 vuotta. Elinkaarilaskennan 

tulosten perusteella todettiin, että investointi on kannattava. 

 



 

ABSTRACT 

 

Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT 

School of Energy Systems 

Energy Technology 

 

Tero Tuomi 

 

Waste heat recovery of a fibre cement board factory (Cembrit Production Oy)  

 

Master’s thesis 2021 

81 pages, 51 figures, 30 tables and 18 appendices 

 

Examiners: Associate Professor, D.Sc. (Tech.) Tero Tynjälä and Doctor of Science, D.Sc. 

(Tech.) Päivi Sikiö 

 

Keywords: heat recovery, HVAC, industry, heat transfer, heat exchanger, fibre cement board 

 

The objective of this master’s thesis was to research the waste heat recovery of a fibre cement 

board factory and how to utilize the recovered energy for the factory’s heating and process 

heating as well as calculate the life cycle costs of the system. Currently the property’s board 

dryers and compressors are equipped with waste heat recovery systems. This thesis involves 

studies of different waste heat recovery equipment and how much of the energy recovered 

should be utilized to different systems. 

 

Temperatures and relative humidity were measured from different spaces. The waste heat 

recovery calculations of the board dryers were based on the previously documented meas-

urements. The waste heat recovery calculations were made for the current system, for the 

maximum potential and for the suggested system which included improved applications of 

the board dryer’s waste heat recovery. The life cycle costs were calculated only for the sug-

gested application. The life cycle costs include the investment cost, the profitability of the 

investment with net present value and repayment time of the system. 

 

According to the calculations of the maximum potential of the waste heat recovery it can be 

stated that the waste heat can provide energy enough to cover up the energy need of the space 

heating. The results indicate that the recovered energy should prioritize the process heating 

before space heating. The investment cost of the chosen equipment was 355 697 € and the 

repayment time with interest rate is 3,2 years. According to the calculations of the life cycle 

costs the investment is profitable. 
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SYMBOLILUETTELO 

 
Roomalaiset  

A pinta-ala      m² 

�̇� ainevirran lämpökapasiteetti    W/K 

cp ominaislämpökapasiteetti    kJ/kgK 

d halkaisija      m 

DF diskonttaustekijä    

h entalpia      kJ/kg 

i laskentakorko      %  

mL likaantumisen lämmönvastus     

M lämmönvastus      m²K/W 

n tarkasteluvuosi     a  

NHK normituntikerroin       

NHS normituntien summa       

p paine       Pa, hPa 

qm massavirta      kg/s 

qv tilavuusvirta       dm³/s 

Q energia       kWh 

R lämpökapasiteettivirtojen suhde 

s paksuus      m 

t aika       h 

T lämpötila       ºC, K  

US urakkasumma      € 

v nopeus       m/s 

V tilavuus      m³ 

x kosteus      g/kg k.i., kg/kgk.i. 

 

Kreikkalaiset 

 lämmönsiirtymiskerroin    W/Km²    

Δ lämpötilaero, entalpiaero, aikaero   °C, kJ/kg, h 

ε rekuperaatioaste      

η hyötysuhde      % 
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 lämmönjohtavuus      W/mK 

ρ tiheys       kg/m³, kg/l 

Φ teho       kW, MW 

 

Alaindeksit 

i ilma 

v vesi 

P poistoilma 

J jäteilma 

U ulkoilma 

T tuloilma 

k.i. kuivaa ilmaa 

 

Yläindeksit 

  ensiö 

 toisio 

 

Lyhenteet 

LTO Lämmöntalteenotto 

K1 Kuivauslinjasto 1 

H1 Huuva 1 

J1 Jäähdytyslohko 1 

J2.1 Jäähdytyslohko 2, osa 1 

U1 Uuni 1 

KA1 Maakaasukattila 1 

KV Kylmä vesi 

LV Lämmin vesi 

LVK Lämminvesikierto 

L Lämmitys 

LS Lämmönsiirrin 
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1 JOHDANTO 

Teollisuuden prosessit kuluttavat suuria määriä energiaa, jonka vuoksi lämmöntalteenotto-

ratkaisut ovat avainasemassa prosessien ja laitosten energiankulutuksen pienentämiseksi. 

Lämmöntalteenottoratkaisut voivat tuoda oikein suunniteltuna ja asennettu huomattavia kus-

tannussäästöjä teollisuuden laitoksille, mikä parantaa yritysten kannattavuutta. Lisäksi yri-

tykset ajattelevat myös entistä enemmän imagollisia-arvoja ekologisuuden ja energiatehok-

kuuden kautta. 

 

Tässä työssä käydään läpi erilaisia teollisuuden lämmöntalteenottolaitteistoja ja niiden toi-

minnallisia ominaisuuksia. Teollisuuden lämmöntalteenottolaitteistojen toiminnallisten 

ominaisuuksien pohjalta tutkitaan Lohjalla sijaitsevan kuitusementtilevytehtaan hukkaläm-

mön hyödyntämistä tehdasrakennuksen ja prosessien lämmitykseen. Tehdasrakennuksessa 

syntyy hukkalämpöä suuria määriä erityisesti levytuotannon kuivauslinjastoissa, josta suuri 

osa energiasta ajetaan nykyhetkellä jäteilmana ulos. Työssä käydään läpi tehtaan kui-

tusementtilevyjen tuotantoprosessin eri vaiheet raaka-ainevarastoinnista loppukäsittelyyn. 

Tehdasrakennuksessa suoritettiin lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittauksia datalogge-

reilla laskennan tueksi. 

 

Diplomityön tavoitteena on tutkia tehdasrakennuksen nykyistä lämmöntalteenottojärjestel-

mää, laskea tehdasrakennuksen lämmöntalteenoton potentiaalia sekä tutkia kuinka paljon 

energiaa on kannattavaa ottaa talteen ja mihin sitä kannattaa hyödyntää. Laskennasta kerä-

tään tulokset yhteenvedoksi ja esitetään niiden johtopäätökset.  Tavoitteena on laatia tilaa-

jalle toimenpide-ehdotus esimerkkilämmöntalteenottolaitteistosta sisältäen investoinnin 

kannattavuuslaskelmat. Kannattavuuslaskennan tavoitteena on toimia tilaajan tukena mah-

dollisia tulevaisuuden hankintapäätöksiä varten. 

 

Työstä on rajattu pois karkaisuhallin lämmöntalteenottolaskelmat. Diplomityö ei myöskään 

sisällä eri alojen suunnittelutehtäviä tai laitekohtaisia tyypityksiä. 
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2 LÄMMÖNSIIRTIMET 

Lämmönsiirtimet siirtävät lämpöä ainevirrasta toiseen aineeseen, siten etteivät ainevirrat 

pääse sekoittumaan keskenään. Lämmitysenergian siirtymisen aiheuttaa lämpötilaero. [1, s. 

43.1.] Lämmönsiirtimet jaotellaan pääperiaattein rekuperatiivisiin sekä regeneratiivisiin -

lämmönsiirtimiin. Rekuperatiivisissa lämmönsiirtimissä kulkee kaksi lämmönsiirtimen sei-

nämän erottamaa ainevirtaa, jossa lämpö siirtyy seinämän läpi ainevirrasta toiseen. Re-

generatiivisessa lämmönsiirtimessä ainevirrat kulkevat vuorotellen vastakkaisiin suuntiin 

lämpöä varastoivan rakenteen läpi, välillä lämmittäen ja välillä jäähdyttäen rakennetta. Re-

generatiivisen lämmönsiirtimen etuna on suuri lämmönsiirtopinta-ala pienessä tilassa, mutta 

järjestelmän haasteena ovat ainevirtojen vuodot. [2, s. 596.] 

 

Virtausgeometrian näkökannasta lämmönsiirtimet jaotellaan seuraaviin päätyyppeihin: 

- vastavirtalämmönsiirtimet 

- myötävirtalämmönsiirtimet 

- ristivirtalämmönsiirtimet. [3, s. 223.] 

2.1 Neste-nestelämmönsiirtimet 

Lämmönsiirtopinnan näkökannasta vastavirtalämmönsiirtimet ovat tehokkaimpia, toiseksi 

tehokkaimpia ovat ristivirtalämmönsiirtimet ja epäedukkaimmat ovat myötävirtalämmön-

siirtimet. Lämmönsiirtopinnan muodoille ei ole rajoitteita. Lämmönsiirtopinnan ollessa put-

kimainen, lämmönsiirtimestä käytetään nimitystä putkilämmönsiirrin. Putkilämmönsiirtimet 

voivat olla suoraputkisia tai U-putkisia. Puhuttaessa levylämmönsiirtimistä, lämmönsiirto-

pinta on tasomainen. Lämmönsiirtimien geometriassa pyritään maksimoimaan lämmönsiir-

topinnan lämmönläpäisykerroin, huomioon ottaen käytettävissä oleva paine-ero. [3, s. 224.] 

 

Lämmönsiirtimien hyötysuhdetta kuvataan rekuperaatioasteella. Rekuperaatioasteella tar-

koitetaan lämmitettävän ainevirran lämpötilan nousun suhdetta korkeimpaan mahdolliseen. 

Rekuperaatioaste lasketaan yhtälöllä (1). [3, s. 224.] 
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𝜀 =
𝑇2′′−𝑇2′

𝑇1′−𝑇2′
         (1) 

 

ε on rekuperaatioaste 

𝑇1′ on lämpöä luovuttavan ainevirran ensiölämpötila [°C tai K] 

𝑇2′ on lämpöä vastaanottavan ainevirran ensiölämpötila [°C tai K] 

𝑇2′′ on lämpöä vastaanottavan ainevirran toisiolämpötila [°C tai K] 

 

Ainevirran lämpökapasiteetti kuvaa massavirran ja ominaislämpökapasiteetin tuloa. Aine-

virran lämpökapasiteetti lasketaan yhtälöllä (2). [3, s. 224.] 

  

 �̇� = 𝜌𝑞𝑣𝑐𝑝         (2) 

 

�̇� on ainevirran lämpökapasiteetti [W/K] 

𝜌 on aineen tiheys [kg/m³] 

𝑞𝑣 on aineen tilavuusvirta [l/s] 

𝑐𝑝 on ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 

 

Lämpövirta, joka siirtyy lämmönsiirtimessä, on molemmissa ainevirroissa yhtä suuri, eli yh-

tälön (3) mukainen. [3, s. 224.] 

 

 𝛷 = 𝐶1̇(𝑇1
′ − 𝑇1

′′) = 𝐶2̇(𝑇2
′′ − 𝑇2

′)       (3) 

 

𝛷 on teho [kW] 

�̇�1 on lämpöä luovuttavan ainevirran lämpökapasiteetti [W/K] 

�̇�2 on lämpöä vastaanottavan ainevirran lämpökapasiteetti [W/K] 

𝑇1′′ on lämpöä luovuttavan ainevirran toisiolämpötila [°C tai K] 

 

Yhtälöä (2) ja (3) soveltaen lämmönsiirtimen teho voidaan laskea yhtälöllä (4). [4, s. 69.] 

 

 

𝛷 = 𝜌𝑞𝑣𝑐𝑝(𝑇1 − 𝑇2)         (4) 
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Lämpökapasiteettivirtojen suhde lasketaan yhtälöllä (5). 

       

𝑅 =
�̇�1

�̇�2
           (5) 

 

𝑅 on lämpökapasiteettivirtojen suhde 

 

Ainevirtojen lämpötilanousujen suhde on lämpökapasiteettivirtojen suhteen käänteisluku, eli 

yhtälön (6) mukainen. [3, s. 224.] 

 

𝑅 =
�̇�1

�̇�2
=

𝑇2
′′−𝑇2

′

𝑇1
′−𝑇1

′′ =
𝛥𝑇2

𝛥𝑇1
        (6) 

 

𝛥𝑇1 on lämpöä luovuttavan ainevirran lämpötilaero [°C tai K] 

𝛥𝑇2 on lämpöä vastaanottavan ainevirran lämpötilaero [°C tai K] 

2.2 Vastavirtalämmönsiirtimet 

Vastavirtalämmönsiirtimissä ainevirrat ovat eroteltu lämmönsiirtimen seinämällä, jossa ne 

kulkeutuvat vastakkaisiin suuntiin seinämän molemmin puolin [3, s. 223]. Vastavirtaläm-

mönsiirtimen lämpötilojen ja virtauksien kulku sekä kytkentäperiaate ovat esitetty kuvissa 1 

ja 2, jossa 

 

�̇�1′ on lämpöä luovuttavan ainevirran ensiö lämpökapasiteetti [W/K] 

�̇�2′ on lämpöä vastaanottavan ainevirran toisio lämpökapasiteetti [W/K] 

𝑇1 on lämpöä luovuttavan ainevirran lämpötila [°C tai K] 

𝑇2 on lämpöä vastaanottavan ainevirran lämpötila [°C tai K] 

 

 

Kuva 1. Vastavirtalämmönsiirtimen lämpötilojen kulku. [3, s. 223.] 
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Kuva 2. Vastavirtalämmönsiirtimen kytkentäperiaate ja virtaussuunnat. [3, s. 223.] 

 

Vastavirtalämmönsiirtimissä ainevirran lämpötilat ovat siirtimen toisella puolella korkeat ja 

toisella puolella matalammat, joten nesteen lämpötilaerot pysyvät maltillisempana, kuin 

myötävirtalämmönsiirtimissä. Kylmemmän nesteen toisiolämpötila voi vastavirtalämmön-

siirtimessä olla suurempi kuin lämpimämmän nesteen toisiolämpötila. [5, s. 660.]  

2.3 Myötävirtalämmönsiirtimet 

Myötävirtalämmönsiirtimissä ainevirrat ovat eroteltu lämmönsiirtimen seinämällä, jossa ne 

kulkeutuvat samaan suuntaan seinämän molemmin puolin. Myötävirtalämmönsiirtimen läm-

pötilojen kulku ja kytkentäperiaate ovat esitetty kuvissa 3 ja 4. [3, s. 223.] Myötävirtaläm-

mönsiirtimissä lämpötilaero on aluksi suuri ja se pienenee voimakkaasti lähestyen nollaa x-

akselin saavuttaessa loppupäätä, kuvan 3 mukaisesti. On tärkeää huomioida, että myötävir-

talämmönsiirtimissä kylmempi neste ei voi saavuttaa suurempaa lämpötilaa kuin korkeam-

man alkulämpötilan omaava neste. [5, s. 660.] 

 

Kuva 3. Myötävirtasiirtimen lämpötilojen kulku. [3, s. 223.] 
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Kuva 4. Myötävirtalämmönsiirtimen kytkentäperiaate ja virtaussuunnat. [3, s. 223.] 

2.4 Ristivirtalämmönsiirtimet 

Ristivirtalämmönsiirtimissä ainevirrat ovat eroteltu lämmönsiirtimen seinämällä, jossa ne 

kulkeutuvat ristikkäisiin suuntiin toisiaan vastaan seinämän molemmin puolin [3, s. 223]. 

Ristivirtalämmönsiirtimen lämpövirtojen suunnat ovat esitetty kuvassa 5. 

 

 

Kuva 5. Ristivirtalämmönsiirtimen virtaussuunnat. [5, s. 706.]  

2.5 Levylämmönsiirtimet neste-neste sovelluksissa 

Levylämmönsiirtimissä metalliset levyt eriyttävät ainevirrat toisistaan. Levyjä asennetaan 

useita sarjaan ja ne liitetään toisiinsa joko tiivisteillä, juottamalla tai hitsaamalla. Lämpö 

siirtyy levyjen seinämien kautta ainevirrasta toiseen. Levyt ovat suorakulmaisia ja niiden 

jokaisessa nurkassa on virtausaukko. Levyt tiivistetään kootessa toisiinsa, niin että virtaus-

aukot muodostavat eri virtausreittejä, jolloin nestevirrat jakautuvat eri virtaussuuntiin. 
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Lämmönsiirtolevyt valmistetaan yleensä prässätyistä metalleista, kuten haponkestävästä te-

räksestä. Lämmönsiirtolevykokonaisuuksien molempiin päihin asennetaan painelevyt, jotka 

pitävät levykokonaisuuden kasassa. [1, s. 43.3.] 

 

Yleisin levylämmönsiirrin malli on tiivisteellinen levylämmönsiirrin, tiivisteen ongelma on 

rajallinen lämpötilan ja paineen kesto. Levyjen välissä oleva tiiviste aiheuttaa vastavirtare-

aktion, ohjaten nestevirtaa. Tiivisteellinen levylämmönsiirrin ja sen virtaussuunnat on esi-

tetty kuvassa 6. [1, s. 43.3.] 

 

 

Kuva 6. Tiivisteellinen levylämmönsiirrin ja sen virtaussuunnat. [1, s. 43.3.] 

 

Hitsatuissa levylämmönsiirtimissä levyparit hitsataan yhteen reunoilta. Hitsatuilla levyläm-

mönsiirtimillä saavutetaan erilainen virtauskuvio, kuin tiivisteellisellä levylämmönsiirti-

mellä. Hitsattuja levylämmönsiirtimiä käytetään yleisesti silloin, kuin käsitellään korroo-

siota aiheuttavia nesteitä, tai korkean lämpötilan tai paineen järjestelmiä. Hitsattuja levyläm-

mönsiirtimiä voidaan myös käyttää jäähdytysjärjestelmissä. Kuvassa 7 on esitetty hitsattu 

levylämmönsiirrin ja sen virtaussuunnat. [1, s. 43.4.] 
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Kuva 7. Hitsattu levylämmönsiirrin ja sen virtaussuunnat. [1, s. 43.4.] 

2.6 Kuori- ja putkilämmönsiirrin yhdistelmä 

Yhdistetyn kuori – ja putkilämmönsiirtimen yksinkertaisin muoto perustuu yhteen kuoreen 

sekä yhteen putkeen. Yhdistetty kuori- ja putkilämmönsiirrin on esitetty kuvissa 8 ja 9. Kon-

vektion tehokkuuden parantamiseksi lämmönsiirtimeen voidaan lisätä levyjä kuoren puolei-

selle ainevirralle, joka lisää ristivirran nopeutta. Lisäksi levyt vähentävät putkivirran väräh-

telyä.  [5, s. 655.] Kuori- ja putkilämmönsiirtimet ovat ensisijaisesti suunniteltu paineen säi-

löntään ja vasta toiseksi lämmönsiirtoon, kun puolestaan levylämmönsiirtimet ovat suunni-

teltu tehokkaaseen lämmönsiirtoon. [1, s. 43.5.] 

 

Kuva 8. Kuori- ja putkilämmönsiirrin yhdistelmä. [5, s. 655.] 
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Kuva 9. Yksinkertaisen kuori- ja putkilämmönsiirtimen virtausperiaatteet. [5, s. 655.] 

2.7 Lämmönsiirtyminen 

Lämpöpintojen lämmönvastus rekuperatiivisissa lämmönsiirtimissä voidaan laskea yhtälöllä 

(7). Rekuperatiivisten lämmönsiirrinten lämpöpintojen lämmönvastus on esitetty kuvassa 

10. [3, s. 224.] 

 

𝑀 =
1

𝛼1
+

𝑠

𝜆
+

1

𝛼2
+ 𝑚𝐿       (7) 

 

𝑀 on lämmönvastus [m²K/W] 

𝛼1 on ainevirran 1 lämmönsiirtymiskerroin lämmönsiirrinpintaan [W/Km²] 

𝛼2 on ainevirran 2 lämmönsiirtymiskerroin lämmönsiirrinpintaan [W/Km²] 

𝑠 on lämmönsiirrinpinnan paksuus [m] 

𝜆 on lämmönsiirrinpinnan lämmönjohtavuus [W/Km] 

𝑚𝐿 on lämmönsiirtopinnan likaantumisen aiheuttama lämmönvastus 

 

 

Kuva 10.  Lämmönsiirtyminen lämpöpinnassa. [3, s. 225.]  
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3 TEOLLISUUDEN ILMASTOINTI JA LÄMMÖNTALTEENOTON 

RATKAISUT 

Teollisuudessa on tärkeää varmistaa laitoksen oman prosessin toiminta. Prosessi-ilmastointi 

ja tila-/yleisilmanvaihto jaotellaan siten, että yleisilmanvaihdolla tai tilailmanvaihdolla tar-

koitetaan tuotantolaitoksen omaa ilmanvaihtoa ja prosessi-ilmastoinnilla tarkoitetaan pro-

sessin tarvitsemaa ilmanvaihtoa. Prosessi-ilmastoinnissa ilmaa johdetaan prosessiin ja pro-

sessista poistetaan ilmaa, tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi kuivatusprosessit. Osa proses-

seista tarvitsee myös omat erityiset olosuhteensa, joista esimerkkinä voidaan mainita elekt-

roniikkateollisuuden puhdastilat. [6, s. 25–26.] 

 

Teollisuudessa ilmastoinnin laitteilla on usein erityisiä vaatimuksia verrattuna tavanomaisiin 

ilmanvaihtolaitteisiin. Laitteiden tulee usein kestää raskaasta käytöstä aiheutuvaa kulumista, 

korroosiota sekä korkeita lämpötiloja. Teollisuuden laitteistot eroavat yleisesti tavanomai-

sista laitteista seuraavasti: 

- laitteet ovat rakenteeltaan kestävämpiä 

- puhaltimilla on korkeammat paineen tuotot 

- kanavat liitetään hitsaamalla tai laippaliitoksin 

- laitteiden ja kanavien materiaalit ovat galvanoitua terästä tai ruostumatonta terästä 

- lämmöntalteenottolaitteistot ovat väljempiä tukoksien estämiseksi. [7, s. 550.] 

 

Havainnollistava teollisuusrakennuksen ilmastointilaitoksen ilmanvaihtojärjestelmä on esi-

tetty kuvassa 11, jossa numerolla yksi on merkitty prosessi-ilmastoinnin laitteet, kanavat ja 

osat. Numerolla kaksi on puolestaan merkitty tilailmastoinnin laitteet kanavat ja osat. 

 

1. Prosessi-ilmastointi 

1.1. Prosessipoistoilma liitetty suoraan prosessiin 

1.2. Prosessipoistoilma liitetty kohdepoistoon 

1.3. Prosessipoiston kanavisto 

1.4. Prosessipoistoilman epäpuhtauksien suodatus, pesu tai erotus 

1.5. Prosessipoistoilman lämmöntalteenotto 

1.6. Prosessipoistoilman puhallin 

1.7. Prosessipoiston ulospuhallus vesikatolla 
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1.8. Prosessiin liitetty tuloilma. 

2. Tilailmastointi 

2.1. Tilailmastoinnin tuloilman päätelaitteet 

2.2. Tilailmastoinnin tuloilmakone 

2.3. Tilailmastoinnin poistoilman pääte-elimet 

2.4. Tilailmastoinnin poistoilmakone 

2.5. Tilailmastoinnin jäteilman ulospuhallushajottaja. [6, s.26.] 

 

 

Kuva 11. Teollisuuden ilmastointilaitoksen havainne esimerkkijärjestelmä. [6, s.26.] 

 

Prosessi-ilmastointi on oleellinen osa usean prosessin toimintaa, joten prosessi-ilmastoinnin 

suunnittelijan on tunnettava kyseinen prosessi. Monesti prosesseista tulee poistaa ilmaa, niin 

että prosessi jää alipaineiseksi ympäröiviin tiloihin nähden. Näin ollen prosessin lämpö tai 

epäpuhtaudet eivät pääse leviämään työntekijöiden työskentelyalueelle. [6, s. 25.] 

 

Prosessipoisto voidaan liittää suoraan prosessiin tai toteuttaa erillisellä kohdepoistolla, kuten 

huuvalla, kaavulla tai vetokaapilla. Prosessin poistoilma on usein kuumaa ja kosteaa, lisäksi 

poistoilma sisältää useasti epäpuhtauksia, kuten hiukkasia tai kemikaaleja, jotka aiheuttavat 

kanavistolle ja laitteistolle tiukemmat vaatimustasot. Tyypillisesti prosessipoistosta 
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suodatetaan epäpuhtaudet sekä otetaan lämpö talteen ja kuivataan ilmasta ylimääräinen kos-

teus ennen kuin ilma johdetaan puhaltimella vesikatolle. Lämmöntalteenotolla saadaan paras 

hyöty silloin kuin tuloilma voidaan johtaa suoraan takaisin prosessiin. Lämpöä voidaan ottaa 

talteen myös muilla tavoin, kuten nestekiertoisiin aineisiin tai tuloilman lämmitykseen. [6, 

s. 25.] 

3.1 Ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteet 

Poistoilmaan kytkettävät erinäiset lämmöntalteenottolaitteet eroavat toisistaan pääsääntöi-

sesti kosteudensiirron kannalta, jonka vuoksi käyrät h-x-piirroksessa ovat toisistaan hyvin 

poikkeavia. [7, s. 133.] 

 

Rekuperatiivisissa lämmönsiirtimissä kosteus ei siirry lämmön mukana. Tuloilmaa tarkas-

teltaessa prosessi on vastaava kuin lämmityspattereilla. Poistoilmassa puolestaan prosessi on 

kuin jäähdytyspattereilla, jossa voi myös tapahtua kondensoitumista. Mikäli poistoilmasta 

saatua lämpöenergiaa hyödynnetään esimerkiksi teollisuuden prosessiveden lämmittämi-

seen, patterin tilamuutosta tarkastellaan vastaavasti. [7, s. 134.] Ilmavirran lämmityksen te-

hontarve voidaan laskea yhtälöllä (8) [7, s. 131]. 

 

𝛷𝑖𝑙𝑚𝑎 = 𝜌𝑖𝑞𝑣𝑖𝑐𝑝𝑖𝛥𝑇𝑖        (8) 

 

𝛷𝑖𝑙𝑚𝑎 on lämmitys- tai jäähdytysteho [kW] 

𝛥𝑇𝑖 on ilman lämpötilaero [°C tai K] 

 

Ilmavirtaa jäähdyttäessä tehontarve voidaan laskea yhtälöllä (8), jos ilmaa ei kuivata. Mikäli 

ilmasta poistuu kosteutta, on teho laskettava yhtälöllä (9). [7, s.131.] 

 

𝛷𝑖𝑙𝑚𝑎 = 𝑞𝑚𝑖𝛥ℎ𝑖         (9) 

 

𝛥ℎ𝑖 on ilman entalpiaero [kJ/kg] 

 

Regeneratiivisissa lämmönsiirtimissä puolestaan kosteuden siirto on mahdollista. Mikäli 

kosteus ei siirry yhtään lämmönsiirtimessä, h-x-piirroksessa prosessi on vastaava kuin reku-

peratiivisilla lämmönsiirtimillä. [7, s. 134.] 
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Poistoilmaan liitettyjen lämmöntalteenottolaitteiden lämpötilahyötysuhde voidaan laskea 

yhtälöllä (10), joka kuvaa tuloilmapuolen hyötysuhdetta. Hyötysuhde on mahdollista määri-

tellä myös poistopuolelle. Regeneratiivisten lämmöntalteenottolaitteiden kosteussuhde ja 

entalpiasuhde voidaan laskea yhtälöillä (11) ja (12). [7, s. 134.] 

 

𝜂𝑇𝑢𝑙𝑜 =
𝑇𝑡𝑢𝑙𝑜−𝑇𝑢𝑙𝑘𝑜

𝑇𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜−𝑇𝑢𝑙𝑘𝑜
        (10) 

 

𝜂𝑇𝑢𝑙𝑜 on lämpötila hyötysuhde [%] 

𝑇𝑡𝑢𝑙𝑜on tuloilman lämpötila [°C] 

𝑇𝑢𝑙𝑘𝑜 on ulkoilman lämpötila [°C] 

𝑇𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜 on poistoilman lämpötila [°C] 

 

𝜂𝑥𝑡𝑢𝑙𝑜 =
𝑥𝑡𝑢𝑙𝑜−𝑥𝑢𝑙𝑘𝑜

𝑥𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜−𝑥𝑢𝑙𝑘𝑜
        (11) 

 

𝜂𝑥𝑡𝑢𝑙𝑜 on kosteussuhde [%] 

𝑥𝑡𝑢𝑙𝑜on tuloilman kosteus [g/kg] 

𝑥𝑢𝑙𝑘𝑜 on ulkoilman kosteus [g/kg] 

𝑥𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜 on poistoilman kosteus [g/kg] 

 

𝜂ℎ𝑡𝑢𝑙𝑜 =
ℎ𝑡𝑢𝑙𝑜−ℎ𝑢𝑙𝑘𝑜

ℎ𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜−ℎ𝑢𝑙𝑘𝑜
        (12) 

 

𝜂ℎ𝑡𝑢𝑙𝑜 on entalpiasuhde [%] 

ℎ𝑡𝑢𝑙𝑜on tuloilman entalpia [kJ/kg] 

ℎ𝑢𝑙𝑘𝑜 on ulkoilman entalpia [kJ/kg] 

ℎ𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜 on poistoilman entalpia [kJ/kg] 

 

Kuvassa 12 on esitetty lämmönsiirtimen lämpötilamuutokset sekä tulo- ja poistoilman läm-

pötilasuhteet. Tulo-, poisto-, ulko- ja jäteilma on lyhennetty yhdelle kirjaimelle, esimerkiksi 

P tarkoittaa poistoilmaa. [7, s. 134.] 
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Kuva 12. Lämmönsiirtimen lämpötilamuutokset sekä tulo- ja poistoilman lämpötilasuhteet. [7, s. 134.] 

3.2 Rekuperatiiviset lämmönsiirtimet 

Rekuperatiivisissa lämmönsiirtimissä h-x-piirroksessa tuloilman prosessi kulkee suoraan 

ylöspäin. Rekuperatiivisia lämmönsiirtimiä ovat esimerkiksi liuospatterit sekä levylämmön-

siirtimet. Mikäli ulkoilman lämpötila on tarpeeksi korkea sekä poistoilma on tarpeeksi kui-

vaa, järjestelmä ei kondensoi. Kondensoimattoman rekuperatiivisen lämmönsiirtimen pro-

sessipiirros on esitetty kuvassa 13. [7, s. 134.] 

 

 

Kuva 13. Kondensoimattoman rekuperatiivisen lämmönsiirtimen prosessipiirros. [7, s. 134.] 
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Mikäli järjestelmä kondensoi, poistoilman prosessin tarkkaa suuntaa ja kondenssin määrää 

on haastava arvioida, yleensä tähän tarvitaan laitevalmistajan laitemitoitusta. Siirtimen jo-

kaisessa kohdassa prosessi suuntaa h-x-piirroksessa kohti kyllästyskäyrälle osoitettua pinta-

lämpötilaa, mutta varsinkin levylämmönsiirtimillä jakauma lämpötilojen välillä on suurta. 

Mikäli tuloilmapuolella on tiedossa lämpötilan muutoksen määrä, poistoilman entalpia siir-

timen jälkeen voidaan laskea. Tässä tapauksessa kosteuspitoisuus täytyy kuitenkin arvioida. 

Kuvassa 14 on esitetty kondensoivan rekuperatiivisen lämmönsiirtimen prosessipiirros. [7, 

s. 134.] 

 

 

Kuva 14. Kondensoivan rekuperatiivisen lämmönsiirtimen prosessipiirros. [7, s. 134.] 

 

Tehot ovat samansuuruiset tulo- ja poistoilmapuolella, sillä häviöt ovat pienet. Käyttämällä 

samansuuruisia tehoja, voidaan entalpiaero poistoilmapuolella laskea yhtälöllä (13). [7, s. 

135.] 

 

𝛥ℎ𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜 =
𝑞𝑚𝑡𝑢𝑙𝑜𝐶𝑝𝑖𝜂𝑇𝑡𝑢𝑙𝑜(𝑇𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜−𝑇𝑢𝑙𝑘𝑜)

𝑞𝑚𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜
      (13) 

 

𝛥ℎ𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜 on poistoilman entalpiaero [kJ/kg]     

𝑞𝑚𝑡𝑢𝑙𝑜 on tuloilman massavirta [kg/s] 

𝑞𝑚𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜 on poistoilman massavirta [kg/s] 
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Ilman massavirtojen ollessa samansuuruiset, tulo- ja poistoilmapuolen entalpiaerot ovat vas-

taavasti samansuuruiset. Massavirtojen ollessa samansuuruiset ja mikäli kondenssia ei il-

mene, ovat lämpötilaerot myös samansuuruiset. Massavirtaa laskettaessa ilman tiheyteen on 

kiinnitettävä erityistä huomioita teollisuudenprosesseissa. Yleisilmanvaihdossa oletetaan il-

man tiheydeksi yleisesti 1,2 kg/m³, tiheys poikkeaa korkeissa ja matalissa lämpötiloissa. [7, 

s. 135.] Kuivan ilman tiheys ja muut ominaisuudet on esitetty liitteessä 15. 

 

Ilma sisältää yleisesti myös vesihöyryä, jonka määrä on rajallinen tietyssä paineessa ja läm-

pötilassa. Ilmaa kutsutaan kyllästetyksi, mikäli se sisältää suurimman mahdollisen vesi-

höyryn määrän. [8, s. 12.] Kostean ilman tiheys voidaan laskea yhtälöllä (14). [7, s. 640.]  

 

𝜌𝑖𝑙𝑚𝑎 = (1 + 𝑥)𝜌𝑘         (14) 

 

𝜌𝑘 on kuivan ilman määrä [kg kuivaa ilmaa/m³ kosteaa ilmaa] 

𝑥 on vesisisältö [kg vettä/kg kuivaa ilmaa] 

 

Massavirta voidaan laskea yhtälöllä (15). [9, s. 13.] 

 

𝑞𝑚 = 𝑞𝑣𝜌          (15) 

 

Käytettäessä lohkosulatusta levylämmönsiirtimissä, poistoilman tarkat olosuhteet saadaan 

määritettyä lohkojen ilman sekä ohituslohkon sekoituksen perusteella. [7, s. 134.] 

3.3 Regeneratiiviset lämmönsiirtimet 

Poistoilman lämmöntalteenotossa yleisin regeneratiivinen lämmönsiirrin on pyörivä root-

tori. Siirtimen kosteus- ja entalpiasuhteen ollessa samansuuruiset kuin lämpötilasuhde, pro-

sessi on h-x-piirroksessa kuvan 15 mukainen. Kosteudensiirtosuhteen ollessa lämpötilasuh-

detta pienempi, prosessi h-x-piirroksessa on puolestaan kuvan 16 mukainen, eli prosessin 

janat eivät kulje samalla suoralla. [7, s. 135.] 
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Kuva 15. Regeneratiivisen lämmönsiirtimen prosessipiirros, lämpötilasuhde on samansuuruinen kuin kosteus- 

ja entalpiasuhde. [7, s. 135.] 

 

Kuva 16. Regeneratiivisen lämmönsiirtimen prosessipiirros, lämpötilasuhde on korkeampi kuin kosteussuhde. 

[7, s. 135.] 
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3.4 Kierrätysilma ja ilmavirtojen sekoitus 

Kahta eri ilmavirtaa sekoitetaan eritilanteissa, kuten: 

- tuloilmakoneen kierrätys- ja palautusilmassa 

- levylämmönsiirtimen lohkosulatuksessa 

- ohitussäädössä käytettäessä levylämmönsiirrintä tai haihdutuskostutinta 

- aktiivipalkeissa 

- suutinkonvektoreissa. [7, s. 136.] 

 

Sekoituspisteen määrittämiseksi Mollier-diagrammissa piirretään sekoitettavien ilmojen pis-

teiden väliin jana, jonka jälkeen se jaetaan ilmojen massavirtojen perusteella niin, että suu-

remman massanvirran omaava piste on lyhyempi. Eli janojen suhde yhtälön (16) mukaisesti. 

[7, s. 136.] 

 

𝑃𝑀̅̅ ̅̅ ̅

𝑈𝑀̅̅ ̅̅ ̅
=

𝑞𝑚𝑃

𝑞𝑚𝑈
          (16) 

 

𝑃𝑀̅̅̅̅̅ on palautusilman ja sekoituspisteen välinen etäisyys Mollier-diagrammissa 

𝑈𝑀̅̅ ̅̅ ̅ on ulkoilman ja sekoituspisteen välinen etäisyys Mollier-diagrammissa 

𝑞𝑚𝑃 on palautusilman massavirta [kg/s] 

𝑞𝑚𝑈 on ulkoilman massavirta [kg/s] 

 

Kahden ilmavirran sekoitus Mollier -diagrammissa on esitetty kuvassa 17.  

 

Kuva 17. Kahden ilmavirran sekoitus. [7, s. 136.] 
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Sekoituspiste voidaan laskea käyttämällä entalpioita, absoluuttisia kosteuksia tai lämpöti-

loja. Yhtälöllä (17) voidaan laskea sekoituspisteen absoluuttinen kosteus. [7, s. 136.] 

 

𝑥𝑀 =
𝑞𝑚𝑃𝑥𝑃+𝑞𝑚𝑈𝑥𝑈

𝑞𝑚𝑃+𝑞𝑚𝑈
         (17) 

 

𝑥𝑀 on sekoituspisteen absoluuttinen kosteus [g/kg] 

𝑥𝑃 on palautusilman absoluuttinen kosteus [g/kg] 

𝑥𝑈 on ulkoilman absoluuttinen kosteus [g/kg] 

  

Talvella sekoittaessa palautusilmaa ja ulkoilmaa, sekoituspiste voi jäädä kyllästyskäyrän ul-

kopuolelle. Tällöin sekoituspisteessä ilmenee vettä ja lämpötilan ollessa alle 0 °C sekoitus-

pisteessä esiintyy lunta. Lumen ja veden syntyminen on estettävä, sillä se aiheuttaa vahinkoa 

suodattimiin. Kuvassa 18 on esitetty tilanne, jossa teoreettinen sekoituspiste M’ on kylläs-

tyskäyrän ulkopuolella. Todellinen olosuhde on kyllästyskäyrällä merkinnällä M ja sen en-

talpia on sama kuin teoreettisen sekoituspisteen. [7, s. 136.] 

 

Kuva 18. Kahden ilmavirran sekoituspiste jää alle kyllästyskäyrän. [7, s. 136.] 
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3.5 Teollisuuden lämmöntalteenotto ja käyttöolosuhteet 

Teollisuuden vaatiessa suuria ilmavirtoja sekä energiamuunnoksia on lämmöntalteenottoa 

syytä hyödyntää aina, kuin se on teknisesti ja turvallisesti mahdollista. Lämmöntalteenotolla 

voidaan saavuttaa suuria säästöjä. Lämmöntalteenottolaitteistoa valitessa tulee ottaa huomi-

oon materiaalivaatimukset sekä kaikki vaaralliset aineet, joita esiintyy prosessissa. [10, s. 

31.1.] 

 
 

Poistoilmasta on otettu lämpöä talteen teollisuudessa aina 1970-luvulta lähtien ja suurteolli-

suudessa jo aiemmin. Lämmöntalteenoton ohella on syytä tarkastella, voidaanko ulospuhal-

lettavan ilman määrää tai ajallista käyttöä vähentää. Kannattavin säästö syntyy järkevästä ja 

tarpeenmukaisesta tehon ohjauksesta. [7, s. 573.] 

 

Lämmöntalteenoton säästöpotentiaaliin vaikuttavat eniten seuraavat tekijät: 

- LTO-järjestelmän käyttöaika 

- LTO-järjestelmän hinta ja koko 

- energian hinta ja säästetyn energian määrä 

- hyödyntämiskohteiden määrä 

- poistopuolen kanavointi sekä puhdistus- ja huoltotarpeet 

- erityisvaatimukset esimerkiksi korroosio ja lika 

- lämmitysjärjestelmän saavutetut säästöt. [7, s. 573.] 

 

Lämmöntalteenottotekniikka on riippuvainen tulo- ja poistoilman laadusta sekä hukkaläm-

möllä lämmitettävistä käyttökohteista. Tavallisten teollisuushallien poistoilman puhtaus on 

usein yhtä puhdasta kuin huoneilmassa. Hajut, jotka ovat kaasumaisia ja ei syövyttäviä eivät 

yleensä vaikuta lämmöntalteenoton laiteratkaisuihin. Lämmönsiirtopinnat likaantuvat pölyi-

sestä yleispoistoilmasta, jolloin poistoilma täytyy suodattaa ennen lämmöntalteenottoa. Var-

sinkin likaiset kohdepoistoilmat ovat ongelmallisia. Poistoilman epäpuhtaus voi myös olla 

niin suurta, että suodattaminen on kannattamatonta. Mikäli lika on tarttuvaa, tulee harkita 

tarkoin regeneratiivisten lämmön talteenottolaitteiden käyttöä epäpuhtauksien sekä hajujen 

siirtymävaaran takia. Poistoilman ollessa likaista ja kuumaa puhdistus- ja suodatusjärjestel-

mät on harkittava tarkoin. Kesäisin, jolloin lämpöä ei voida siirtää tuloilmaan, on syytä miet-

tiä, miten poistoilman kanssa menetellään. [7, s. 573–574.] 
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Ilmanvaihdon poisto- ja jäteilman lämpöenergiasta voidaan ottaa suuri osa talteen ja hyö-

dyntää esimerkiksi tuloilman lämmittämiseen. Teollisuudessa yleisesti käytetyt lämmöntal-

teenottoratkaisut on jaoteltu seuraavasti: 

- nestekiertoiset järjestelmät 

- levylämmönsiirtimet 

- pyörivät lämmönsiirtimet (regeneratiiviset) 

- kiinteäkennoiset lämmönsiirtimet 

- lämpöputkipatterit. [11, s. 69.] 

 

Teollisuudessa yleisesti käytetyt lämmöntalteenottoratkaisut ovat esitetty kuvassa 19. [11, s. 

71.] 

 

Kuva 19. Teollisuudessa yleisesti käytetyt lämmöntalteenottojärjestelmät. [11, s. 71.] 

 

Lämmöntalteenottojärjestelmien tyypilliset lämpötilahyötysuhteet on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Tyypilliset lämmöntalteenottojärjestelmien hyötysuhteet. [11, s. 71.] 

LTO-järjestelmä Lämpötilahyötysuhde [%] 

Nestekiertoiset 40 – 55 

Levylämmönsiirtimet: 
Ristivirta 
Vastavirta 

 
60 – 65 
70 – 80  

Pyörivät lämmönsiirtimet 75 – 85 

Kiinteäkennoiset 70 – 90 

Lämpöputkipatterit 55 – 65 
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Poistopuolella lämmöntalteenoton lämmönsiirtimessä siirtyvä lämpöenergia lasketaan pois-

topuolen ilmavirtojen sekä lämpötilojen avulla. Laskettaessa talteen otetun energian määrää 

on syytä huomioida ilman lämpötila, joka vaikuttaa tiheyteen. Poistoilman tilavuusvirta py-

syy puhaltimen yli samana, mutta massavirta vaihtelee lämpötilan perusteella. Poistoilma-

järjestelmän lämmöntalteenotosta talteen saatu energia voidaan laskea yhtälöllä (18). [12, s. 

105.] 

 

𝑄𝑙𝑡𝑜 = 𝑐𝑝𝑖𝜌𝑖𝑞𝑣𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜(𝑇𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜 − 𝑇𝑗ä𝑡𝑒)𝛥𝑡     (18) 

 

𝑄𝑙𝑡𝑜 on ilmanvaihdosta talteen saatu energia [kWh] 

𝛥𝑡 on ajanjakson pituus [h] 

 

Tuloilmaan saatu teho voidaan laskea yhtälöllä (19) [7, s. 550]. 

 

𝛷𝐿𝑇𝑂 = 𝜂𝑇𝑐𝑝𝑖𝑞𝑚𝑖,𝑡𝑢𝑙𝑜(𝑇𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜 − 𝑇𝑢𝑙𝑘𝑜)       (19) 

 

𝛷𝐿𝑇𝑂 on tuloilmaan saatu lämmöntalteenoton teho [kW] 

𝜂𝑇 on lämpötilasuhde [%] 

 

Yhtälöllä (20) voidaan laskea ilmanvaihdosta talteen saatu energia. [7, s. 452.] 

 

𝑄𝑙𝑡𝑜 = 𝛴𝑡𝑑𝑡𝑣𝜌𝑖𝑐𝑝𝑖𝑞𝑣𝑡𝑢𝑙𝑜(𝑇𝑙𝑡𝑜 − 𝑇𝑢)𝛥𝑡    (20) 

 

𝑡𝑑 on ilmanvaihdon keskimääräinen käyntiaikasuhde vuorokaudessa [h/24 h] 

𝑡𝑣 on ilmanvaihdon käyntiaikasuhde viikossa [vrk/7 vrk] 

𝑇𝑙𝑡𝑜 on lämpötila lämmöntalteenoton jälkeen [°C] 

3.6 Nestekiertoiset järjestelmät 

Nestekiertoisessa järjestelmässä lämpöenergia siirtyy poistoilmasta tuloilmaan väliaineen 

kautta, joka on yleisesti nestettä. Järjestelmässä on kaksi lämmönsiirrintä, tulo- ja poistopuo-

lella omansa. Lämmönsiirtimien rakenne on vastaava kuin lämmitys- tai 
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jäähdytyspattereilla. Kiertävä neste lämpenee virratessaan poistoilmapatterin läpi, jonka jäl-

keen lämmennyt neste johdetaan tuloilmapatterille lämmittämään tuloilmaa. [6, s. 184.] 

Lämmönsiirtimien nesteenä ei voida käyttää pelkkää vettä jäätymisriskin takia, vaikka sillä 

olisi muutoin optimaaliset ominaisuudet järjestelmälle. Kiertoaineena on yleensä sekoitus 

vettä sekä jäätymisenestoainetta. Seosaineet heikentävät lämmönsiirron ominaisuuksia, jo-

ten sen pitoisuus on syytä pitää mahdollisimman vähäisenä. Kosteuden tiivistymistä tapah-

tuu poistoilman lämmönsiirtimellä, joten kondenssipoisto on aina huomioitava järjestel-

mässä. [6, s. 184.] 

 

Nestekiertoinen järjestelmä vaatii suuren lämmönsiirtopinta-alan pienien lämpötilaerojen 

vuoksi. Lämmityspattereissa on usein yksi tai kaksi putkiriviä, kun puolestaan lämmöntal-

teenottopattereissa voi olla jopa 12 riviä, silloin kuin tavoitellaan maksimaalista lämpöti-

lahyötysuhdetta. Lämmöntalteenottopattereiden valmistuksessa käytetään yleensä kupari-

putkia sekä profiloituja alumiinilamelleja suuren lämmönjohtavuuden takia. Lamellijako on 

tiheä, mikä voi johtaa laminaariseen virtaukseen. Tyypillisesti lamellijako on 2 mm, mutta 

poistoilman sisältäessä epäpuhtauksia käytetään usein 4 mm lamellijakoa patterin pesun hel-

pottamiseksi. Turbulenssia kasvatetaan lamellien profiloinnilla, joka puolestaan parantaa 

lämmönsiirtoa lamelleihin. [6, s. 184.] 

 

Nestekiertoisen järjestelmän hyviä ominaisuuksia ovat muun muassa: 

- ilmavirrat ovat eriytetty toisistaan (rekuperatiivinen), jolloin järjestelmää voidaan 

käyttää esimerkiksi puhdastiloissa 

- järjestelmää voidaan käyttää tiloissa, joissa tulo- ja poistoilmakanavat sijaitsevat 

kaukana toisistaan 

- yksinkertainen järjestelmä, jota voidaan helposti hyödyntää korjausrakentamisessa 

pienen lisätilan tarpeen takia eikä ilmanvaihtokoneiden sijaintia tarvitse muuttaa. [6, 

s. 184.] 

 

Lämmöntalteenoton tehoa säädetään muuttamalla nestevirtaa. Tehoa halutaan säätää joko 

tuloilman lämpötilan laskemiseksi tai poistoilmapatterin huurteenestoa varten. Säätö tapah-

tuu 3-tieventtiilillä, joka ohjaa osan nestevirrasta ohi toisen patterin. Nestekiertoisen läm-

möntalteenottojärjestelmän esimerkkikytkentä säätölaitteineen on esitetty kuvassa 20.  
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Kuva 20. Nestekiertoisen lämmöntalteenottojärjestelmän esimerkkikytkentä. [6, s. 184.]  

3.7 Levylämmönsiirtimet ilma-ilma sovelluksissa 

Levylämmönsiirtimissä lämpöenergia siirtyy poistoilmasta tuloilmaan suoraan siirtimen le-

vyjen läpi. Tyypilliset levylämmönsiirtimet ovat vastavirta- ja ristivirtalämmönsiirtimiä. 

Kytkemällä useampia siirtimiä sarjaan, voidaan nostaa järjestelmän hyötysuhdetta. [11, s. 

70.] 

 

Lukumäärällisesti levylämmönsiirtimet ovat ilmanvaihdossa eniten käytettyjä lämmöntal-

teenottojärjestelmiä. Suosio perustuu hygieenisyyteen, kustannustehokkuuteen sekä kohta-

laisen hyvään lämmöntalteenoton lämpötilasuhteeseen. [6, s. 180.] 

 

Levylämmönsiirtimet ovat hyvin toimintavarmoja eikä lämmönsiirtymiseen tarvita yhtään 

liikkuvia osia. Tehonsäätöön sekä huurteensulatukseen tarvittavissa moottoripelleissä puo-

lestaan on liikkuvia osia. Levylämmönsiirtimet kyetään valmistamaan todella tiiviiksi, jol-

loin vuotojen määrä on todella vähäistä. 400 Pa paine-erolla vuotomäärä voi olla niinkin 

pieni kuin 0,5 %. Tuloilman paineen ollessa suurempi kuin poistoilman, voidaan varmistaa 

vuotoilman kulkeutuminen oikeaan suuntaan, eli tuloilmasta poistoilmaan. Tämän takia le-

vylämmönsiirtimet ovat suosittuja asuinrakentamisen keskitetyissä ilmanvaihtoratkaisuissa. 

[6, s. 181.] 
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Levylämmönsiirtimien suunnittelussa tulee ottaa huomioon huurtumisenesto. Poistoilma 

jäähtyy alle kastepistelämpötilansa kylmillä ilmoilla, jolloin vesihöyry tiivistyy levyn pin-

nalle. Lämmönsiirtimen pintalämpötilan alittaessa 0 °C, vesi huurtuu. Erityistä huomioita 

huurteen esteen täytyy käyttöön tilanteissa, joissa ilmanvaihtokone käy ympäri vuorokauti-

sesti. Huurretta poistetaan yleensä lohkosulatuksella, jossa levylämmönsiirtimen otsapinta 

raitisilman alueella jaetaan moottoripeltejä hyödyntäen useampaan lohkoon. Moottoripel-

leillä suljetaan raitisilman pääsy levylämmönsiirtimen tiettyyn osaan vuorotellen, jolloin 

lämmin jäteilma sulattaa lohkon osan. Lohkosulatus vaikuttaa hyötysuhteeseen, koska läm-

möntalteenotto ei ole tehokkaasti käytössä. Tämä ei tarkoita kuitenkaan, että lämmöntalteen-

otto heikkenee huomattavasti, niin että koko lohkon lämmöntalteenotto olisi pois käytöstä, 

sillä lämmönsiirto tehostuu muissa lohkoissa. Lohkosulatusjärjestelmät sisältävät myös ohi-

tuspellin, jota voidaan käyttää kesäaikana tehon säätöön. Levylämmönsiirtimet varustetaan 

kondenssivesialtaalla, joka viemäröidään vesilukon kautta viemärijärjestelmään. [6, s. 181–

182.] 

3.7.1 Levylämmönsiirrin, ristivirta 

Ristivirtalämmönsiirtimissä tulo- ja poistoilma johdetaan ristiin levyjen välissä, jolloin pois-

toilma lämmittää tuloilmaa lämmön siirtyessä levyjen läpi. Levyt valmistetaan hyvin lämpöä 

johtavista materiaaleista, jotta lämmönsiirtyminen saadaan maksimoitua. Levyjen materiaa-

lina on yleensä alumiini ja levyt ovat hyvin ohuita, yleensä paksuus on 0,1–0,2 mm välillä. 

Lämmönsiirtimen koko ja ilmavirta määrittelee levyjen välit, pienissä siirtimissä levyjen väli 

on tyypillisesti 3 mm ja suuremmilla siirtimillä ja ilmavirroilla jopa 10 mm. [6, s. 181.] 

 

Lämmönsiirron tapahtuessa puhtaasti ristivirralla, hyötysuhteen kannalta ei ole merkitystä 

kummin päin tulo- ja poistoilmavirta kulkeutuvat ilmanvaihtokoneessa. Ristivirtaperiaat-

teella saavutettava hyötysuhde on 60–65 %.  Ristivirtalämmönsiirtimillä ulkoilman ollessa 

noin -7 °C, alkaa tiivistynyt kosteus jäätymään. Rakenteensa takia raitis- ja jäteilman koh-

tauspisteessä on alue, jota kutsutaan kylmäksi kulmaksi mistä jäätyminen alkaa. Tässä koh-

dassa raitisilma on kylmillään ja jäteilma on luovuttanut jo suuren osan lämpöenergiastaan. 

[6, s. 181.] 
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Ristivirtalevylämmönsiirtimissä suositellaan poistoilmaa suunnattavaksi alaspäin, jolloin 

sekä ilmavirta että painovoima ohjaavat kondenssivettä pois lämmönsiirtimestä. Oikein 

suunniteltuna ja toteutettuna poistoilman suunta voi olla myös ylöspäin. Tällöin lamellivälin 

tulee olla niin suuri, etteivät pisarat pääse tarttumaan toisiinsa, jolloin kondenssin poistami-

nen vaikeutuu huomattavasti. Ristivirtalevylämmönsiirtimen virtaussuunnat ja geometria on 

esitetty kuvassa 21. [6, s. 181.] 

 

Kuva 21. Levylämmönsiirrin, ristivirta. [6, s. 181.] 

3.7.2 Levylämmönsiirrin, vastavirta 

Vastavirtalevylämmönsiirtimissä ilmavirrat kulkevat enemmän toisiaan vastakkaisiin suun-

tiin. Vastavirtalämmönsiirtimet eivät ole puhtaasti vastavirtasiirtimiä, sillä niiden rakenne 

on muunneltu ristivirtalämmönsiirtimen geometriasta näin ollen sekoitus risti- ja vastavirta-

periaatetta. Lämpötilahyötysuhteeltaan vastavirtalevylämmönsiirrin on huomattavasti pa-

rempi verrattuna ristivirtalevylämmönsiirtimeen, hyötysuhde on parhaimmillaan jopa yli 80 

%. Lämpötilasuhteen kasvun takia poistoilma jäähtyy viileämmäksi, näin ollen vastavirta-

siirrin on huurtumisherkempi. Joissakin tapauksissa vastavirtasiirtimet täytyy varustaa etu-

lämmityspatterilla, jolla raitisilma esilämmitetään kovilla pakkasilla esimerkiksi -18 °C:een. 

[6, s. 183.]  

 



34 

 

Vastavirtalämmönsiirtimessä täytyy ilmavirtojen siirtyä vastakkaisiin suuntiin myös ilman-

käsittelykoneessa, joka rajoittaa kanavaliitäntöjen mahdollisuuksia. Vastavirtalämmönsiirti-

met ovat myös suurempia kuin ristivirtalämmönsiirtimet, mikä voi aiheuttaa ongelmia tilan-

tarpeiden kanssa. Kondenssivesi ei pääse poistumaan siirtimestä, mikäli poistoilmavirta ei 

ole suunnattu alaspäin. Kondenssivettä vastavirtasiirtimissä muodostuu enemmän kuin risti-

virtasiirtimissä sekä levyvälit ovat tyypillisesti pienemmät. Vastavirtalevylämmönsiirtimen 

virtaussuunnat ja geometria on esitetty kuvassa 22. [6, s. 183.] 

 

 

Kuva 22. Levylämmönsiirrin, vastavirta. [6, s. 183.] 

3.8 Pyörivät lämmönsiirtimet 

Pyörivät lämmönsiirtimet ovat kiekkomaisia ja sisältävät roottorin sekä käyttölaitteet. Root-

tori on jaettu kahteen osaan, jossa toisessa kulkee tuloilma ja toisessa poistoilma. Roottorin 

pyöriessä lämpö siirtyy korkeammasta lämpötilasta matalampaan lämpötilaan, yleensä pois-

toilmasta tuloilmaan. Roottorin valmistusmateriaali on yleisesti ohut alumiinilevy tai keraa-

misesta materiaalista koottu kennorakenne, jonka virtauskanavat ovat kolmion muotoisia. 

Virtauskanavien hydrauliset halkaisijat ovat pieniä, joten virtaus on laminaarista. Rootto-

reissa ei ole väliainetta ja ne toimivat vastavirtaperiaatteella, jonka vuoksi niillä on korkea 

hyötysuhde. Ensimmäisenä lämpö siirtyy poistoilmasta roottoriin, jonka jälkeen siihen si-

toutunut lämpö siirtyy tuloilmaan, kun roottori on pyörähtänyt puolikkaan kierroksen. Root-

tori pysyy yleensä hyvin puhtaana virtaussuunnan jatkuvan vaihtumisen takia. [6, s. 178.] 
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Pyörivien lämmönsiirtimien lämmönsiirtopinta-ala on suuri johtuen tiheästä rakenteesta, 

joka parantaa sen tehokkuutta. Tämän sekä väliaineettoman vastavirtaperiaatteen takia voi-

daan saavuttaa jopa 85 %:n lämpötilahyötysuhde. Tyypillisesti pyörivien lämmönsiirtimien 

lämpötilahyötysuhde on luokkaa 75–85 % riippuen laitteiston ilmamäärästä. [6, s. 178.] 

 

Pyörivät lämmönsiirtimet soveltuvat varsin hyvin ilmankäsittelykoneisiin johtuen pienestä 

tilantarpeesta. Myös energiatehokkuutta ajatellen pyörivät lämmönsiirtimet ovat oivallisia ja 

tuloilman jälkilämmityksen tarve on pientä. Lämmöntalteenotolla voidaan kattaa tuloilman 

lämmitys iso osa vuodesta, niin ettei jälkilämmitykselle ole tarvetta. Roottorin painehäviö 

on myös pientä, joten puhaltimen sähkönkulutuksen nousu on maltillista. [6, s. 178.] 

 

Pyörivät lämmönsiirtimet jaetaan kahteen eri päätyyppiin: hygroskooppisiin, jotka siirtävät 

kosteutta sekä kosteutta siirtämättömiin roottoreihin. Kosteutta siirtämättömät lämmönsiir-

timet siirtävät pääasiallisesti vain tuntuvaa lämpöä, joskin pientä kosteuden siirtoa voi ta-

pahtua joissain kosteusolosuhteissa. Hygroskooppiset lämmönsiirtimet puolestaan siirtävät 

sekä latenttia lämpöä että tuntuvaa lämpöä olosuhteista riippumatta. Ei-hygroskooppisten 

roottoreiden lämpötilasuhde määräytyy lämmönsiirtopinnasta sekä pyörimisnopeudesta. 

Hygroskooppisilla roottoreilla tilanne on hyvin erilainen, jossa hygroskooppisen pintaker-

roksen piirteet ovat tärkeässä roolissa. [6, s. 178–179.] 

 

Pyörivää lämmönsiirrintä on syytä suosia aina, kun tilavaatimukset sekä ilman puhtaudet sen 

sallivat. Keskitetyssä ilmanvaihdossa pyörivään lämmönsiirtimeen voidaan johtaa rajalli-

sesti likaista poistoilmaa, tällaisia tiloja ovat esimerkiksi WC-tilat. Mikäli ilmanvaihtokone 

palvelee vain yhtä tilaa, on mahdollista käyttää pyörivää lämmönsiirrintä hyvinkin likaisiin 

tiloihin. Tässä tapauksessa tuloilmaan sekoittuvat pienet epäpuhtaudet eivät haittaa. Hyvänä 

esimerkkinä voidaan pitää metalliteollisuuden hitsaushalleja. [6, s. 179.] 

 

Poistoilman siirtyminen tuloilmapuolelle estetään roottorin puhtaaksipuhallussekotorilla. 

Sektorilla on suora yhteys raitisilman ja poistoilman välillä. Mikäli alipaine on suurempi 

poistoilmassa kuin raitisilmassa, virtauskanavat huuhtoutuvat raitisilmalla ennen kuin ky-

seessä oleva kohta siirtyy tuloilmapuolelle. Oikealla painesuhteilla puhtaaksipuhalluksen il-

mamäärä on todella vähäinen. Poistoilmaa vuotaa tuloilmaan, mikäli sektori on mitoitettu 

liian pieneksi toteutuneelle paine-erolle ja pyörimisnopeudelle, tällöin riski hajujen 
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siirtymiselle on suuri. Mikäli sektori on puolestaan liian suuri, tapahtuu vuotoa vastaavasti 

tuloilmasta poistoilmaan. Voimakkaat hajut voivat siirtyä tuloilmaan roottorin pinnoilta ad-

sorption avulla, vaikka puhtaaksipuhallussektori olisi optimaalisesti mitoitettu. Tällaisia 

vahvoja käryjä ovat esimerkiksi tupakansavu sekä ruoanvalmistuksesta aiheutuvat hajut. 

Pyörivän lämmönsiirtimen geometria, osat sekä virtaus- ja pyörimissuunnat ovat esitetty ku-

vassa 23. Puhtaaksipuhallussektori on puolestaan esitetty kuvassa 24. [6, s. 179–180.] 

 

 

Kuva 23. Pyörivä lämmönsiirrin. [6, s.178.] 

 

Kuva 24. Puhtaaksipuhallussektori roottorissa. [6, s.180.] 
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3.9 Kiinteäkennoiset lämmönsiirtimet 

Kiinteäkennoisten lämmönsiirtimien lämmönvaihdin koostuu kahdesta erillään olevasta 

kennosta. Kennoihin johdetaan vuorotellen poisto- ja tuloilma. Kenno lämpenee poistoil-

masta ja luovuttaa lämpönsä silloin kun siihen johdetaan tuloilmaa. Ilmavirtoja ohjataan eri-

koispellillä vuorotellen kennoihin. Tehoa voidaan säätää muuttamalla suunnanvaihtoväliä. 

Kiinteäkennoiset lämmönsiirtimet ovat regeneratiivisia ja voivat siirtää myös kosteutta. [11, 

s. 70] 

3.10 Lämpöputkipatterit 

Lämpöputkipatterit koostuvat yksittäisistä putkista, joissa virtaa haihtuvaa ja nesteytyvää 

nestettä. Patteri on jaettu kahteen osaan siten, että toiselle puolelle johdetaan poistoilma ja 

toiselle puolelle tuloilma. Putkien sisäpinnoilla on kapilaarikerros. Poistoilmavirran lämmön 

ansiosta neste höyrystyy ja siirtyy nestevirran mukana tuloilmaan, jossa se taas nesteytyy. 

Kapilaari- ja painovoiman ansiosta neste valuu kapilaarikerrosta pitkin takaisin poistopatte-

rin puolella, jolloin kierto alkaa alusta. Patterin tehoa voidaan säätää muuttamalla sen asen-

toa, näin ollen painovoiman osuus nesteen virtauksessa muuttuu. [11, s. 70] 

 

3.11 Esimerkki teollisuuden lämmöntalteenotosta 

Kuvassa 25 on esitetty erään teollisuuden laitoksen lämmöntalteenottojärjestelmän periaate-

piirros. Prosessista otetaan lämpöä talteen huuvan poistoilmasta, jonka kanavistoon on kyt-

ketty kolme lämmönvaihdinta sarjaan. Virtaussuunnassa ensimmäinen lämmönvaihdin on 

ilma/-ilmaristivirtalämmönsiirrin, jonka jälkeen on kahdessa osassa ilma/-vesilämmönsiirti-

met. Ilma/-ilmalämmönsiirrin siirtää lämmitetyn ilman takaisin prosessiin huuvan korvaus-

ilmaksi. Ensimmäinen ilma-vesilämmönvaihdin siirtää lämmön prosessiveteen ja toinen 

ilma-vesilämmönvaihdin siirtää jäävän lämpöenergian lämmitysverkostoon. Periaatepiir-

roksesta huomataan, että prosessi on selkeästi priorisoitu ensimmäiseksi käyttökohteeksi ja 

laitoksen olosuhteet on huomioitu vasta prosessin jälkeen. 
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Kuva 25. Teollisuuslaitoksen lämmöntalteenotto. [7, s. 590.] 
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4 TEHDASRAKENNUKSEN TUOTANTOPROSESSI JA LVI-JÄR-

JESTELMÄT 

Lohjan Muijalan tehtaalla tuotetaan kuutta erilaista kuitusementtilevymallia eri käyttötar-

koituksia varten. Tehdasrakennus on rakennettu vuonna 1958 ja sitä on laajettu vuosina 

1961, 1965 sekä 1969. Tehtaalla työskentelee nykyhetkellä noin 116 henkilöä. [13.] 

 

Tuotantolinjoja tehtaassa on kolme ja ne ovat käytössä ympäri vuorokauden. Levykoneita 

on tehtaassa linjastojen mukaisesti kolme kappaletta ja ne on otettu käyttöön vuosina 1965, 

1999 ja 2007. Tuotannossa on käytössä kaksi kuivausuunia, jotka ovat Rauten valmistamia 

ja ne on otettu käyttöön vuosina 1990 ja 2009. [13.] Tuotantolinjat pysäytetään nykytilan-

teessa kahden viikon välein 48 tunnin ajaksi, joten tuotantolinjojen vuotuiset käyttötunnit on 

vuonna 2020 noin 7 680 tuntia vuodessa. Tuotannon seisokkiajat sekä käyttötunnit vaihtele-

vat vuosittain. [14.] 

4.1 Tehdasrakennuksen kuitusementtilevyjen tuotantoprosessi 

Kuitusementtilevyjä tuotetaan selluloosasta, polyvinyylialkoholikuiduista, sementistä sekä 

erilaisista täyteaineista, kuten kalkkikivestä. Lisäksi tuotannossa käytetään vettä. [15, s. 17.] 

Tehdasrakennuksen kuitusementtilevytuotannon prosessi on esitetty kuvassa 26. Kuvassa on 

esitetty vihreällä taustavärillä prosessinvaiheet, joista on mahdollista hyödyntää hukkaläm-

pöä. 

 

Kuva 26. Kuitusementtilevytuotannon prosessi. 
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Kuitusementtilevyjen valmistus alkaa raaka-ainevarastosta, josta raaka-aineet siirretään 

massan valmistukseen. Sellu sekä polyvinyylialkoholikuidut ovat paaleina, muut raaka-ai-

neet ovat jauheena.  

 

Massan valmistuksessa sellun prosessi alkaa pulpperista, jossa sellupaalit sekä prosessivesi 

sekoitetaan keskenään. Pulpperoinnin jälkeen massa siirretään välisäiliöön. Välisäiliöstä 

massa siirtyy jauhimiin, jossa se karhennetaan katkomatta sellukuituja. Karhennuksen jäl-

keen massa siirretään sellusäiliöön, joka toimii puskurisäiliönä. Sellusäiliöstä massa jatke-

taan märkäsekoittimeen tuotannon tarpeiden mukaisesti, jossa se sekoitetaan muiden raaka-

aineiden kanssa. Sellun valmistusprosessi on esitetty kuvassa 27.  

 

Kuva 27. Sellun massanvalmistus. 

 

Massan valmistuksen jälkeen selluloosa ja muut raaka-aineet sekoitetaan märkäsekoitti-

messa, josta ne siirtyvät kyyppiin, eli puskurisäiliöön. Kyypistä valmis massa siirretään le-

vykoneiden etusekoittajalle. Levykoneiden linjastolla levyt saavat muotonsa ja niistä pois-

tetaan ylimääräinen neste. Ylijäämävesi otetaan talteen ja kierrätetään uudelleen tuotantoon. 

Levyt leikataan karkeaan mittaansa ja ylijäämäsekoite palautetaan takaisin tuotannon alkuun 

jätehajottajalla. Kuitusementtilevyjen valmistus on esitetty kuvassa 28. Levykoneiden jäl-

keen muotonsa saaneet levyt puristetaan prässissä ja siirretään sivuun esikarkaisuun, ennen 

varsinaista karkaisua. Levyt varastoidaan karkaisuhalliin, jossa ne viruvat tietyn ajan sopi-

vissa olosuhteissa lisäten levyjen kestoa. Karkaisun jälkeen levyt siirretään uuniin kuivatuk-

seen, jonka jälkeen ne jälkikäsitellään oikeaan mittaan ja paketoidaan. Lopuksi levyt siirre-

tään varastoitavaksi. 
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Kuva 28. Kuitusementtilevyjen valmistus levykoneissa. [13.] 

4.2 Käyttövesi sekä prosessivedet 

Tehtaan prosessivesi tulee kaupunginverkosta sekä tehtaan lähellä sijaitsevasta Nälköön 

lammesta. Kaupungin vettä käytetään tehtaan poksien pumpuille sekä painepesureille. Kau-

pungin vettä ei lämmitetä, joten se rajataan työstä pois.  Nälköön lammen vettä puolestaan 

käytetään levyjen tuotannossa ja se muuttuu prosessivedeksi olleessaan kosketuksissa mas-

san kanssa. Nälkööstä johdetaan vettä trihtereihin levytuotannon tarpeiden mukaisesti. Le-

vytuotannon prosessivesi pystytään kierrättämään kokonaisuudessaan. Flokin valmistukseen 

käytettävää prosessivettä lämmitetään noin 40 °C lämpötilaan. Lämmitetyn prosessiveden 

tilavuusvirta on keskimäärin 1,26 m³/h vesimittarikulutusten perusteella. Tehtaan prosessi-

veden käyttö on esitetty kuvassa 29.  
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Kuva 29. Nälköön lammen prosessiveden kaavio. 

 

Tehdasrakennuksen kylmä käyttövesi on liitetty kunnallistekniikkaan. Kylmän veden liitok-

set kunnallistekniikan on esitetty kuvassa 30.  

 

 

Kuva 30. Kylmän käyttöveden ja prosessiveden syötöt rakennuksille. 
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Käyttövesi lämmitetään maakaasukattiloilta tulevalla menovedellä, jossa lämmönsiirto ta-

pahtuu levylämmönsiirtimien kautta. Rakennuksessa on kaksi erillistä levylämmönsiirrintä 

käyttövedelle, joista toinen palvelee tehdasaluetta ja toinen ruokalan osuutta. 

 

Lämmönsiirtimien tehot, lämpimän käyttöveden tilavuusvirrat sekä lämpötilat on esitetty 

taulukossa 2.  

 

Taulukko 2. Käyttöveden lämmönsiirtimien tehot, lämpötilat ja virtaamat. 

Käyttövesi LS1 tehdasalue, 300 kW  Käyttövesi LS2 ruokala, 350 kW 

  Ensiö Toisio    Ensiö Toisio 

T, meno/paluu [°C] 95/60 10/55  T, meno/paluu [°C] 95/60 10/55 

qv [l/s] 2,04 1,58  qv [l/s] 2,38 1,86 

 

Tehtaan lämpimän käyttöveden kytkentäkaavio on esitetty kuvassa 31 ja ruokalan kytkentä-

kaavio on esitetty kuvassa 32. Kattilalaitoksen tarkemmat kytkentäkaaviot esitetty liitteissä 

1 ja 2. 

 

Kuva 31. Käyttöveden lämmityksen periaatekaavio, tehdasalue 
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Kuva 32. Käyttöveden lämmityksen periaatekaavio, ruokala 

 

4.3 Lämmitysverkosto 

Tehdasrakennuksen tehdastiloja lämmitetään kiertoilmakojeilla ja toimistotiloja radiaatto-

reilla, lämmitysverkoston menoveden lämpötila on 70 °C ja paluuveden lämpötila 40 °C. 

Tehtaan päälämmityslähde on maakaasu, jolla lämmitetään myös kuitusementtilevyjen tuo-

tannossa käytettäviä kuivausuuneja.  

 

Rakennuksessa on kaksi maakaasukattilaa, joiden tehot ovat yhteensä 1,5 MW. Kattila yksi 

on teholtaan 0,5 MW maakaasukattila ja kattila kaksi on maakaasu/kevytpolttoöljy yhdistel-

mäkattila teholtaan 1 MW, jossa kevyt polttoöljy toimii varapolttoaineena. Kuivauslinjas-

toilla on omat maakaasupolttimet ja ensimmäisen kuivauslinjan teho on 3,1 MW ja toisen 

kuivauslinjan teho on puolestaan 4,2 MW. Ilmanvaihdolle ei ole omaa lämmitysverkostoa, 

joten tuloilmapattereiden lämmitys toimii patteriverkoston kautta. Maakaasun periaatekaa-

vio on esitetty kuvassa 33. 
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Kuva 33. Maakaasun periaatekaavio. 

4.4 Ilmanvaihto 

Tehdasrakennus on varustettu pääosin koneellisella tulo- ja poistoilmajärjestelmällä. Massan 

valmistustiloissa sekä kylmissä varastoissa on osittain käytössä painovoimaista ilmanvaih-

toa. Rakennuksen ilmanvaihto on toteutettu pääosin erillisillä tulo- ja poistopuhaltimilla, 

joissa ei ole lämmöntalteenottoa. Poikkeuksena on yhtä toimisto-osuutta palveleva erillinen 

tulo-/poistoilmanvaihtokone, joka on varustettu omalla ristivirtalämmönsiirtimellä. Tehdas-

hallin ilmanvaihto on toteutettu pääosin koneellisella poistoilmajärjestelmällä ja sitä palve-

levat erilliset huippuimurit. Tehdashallin kuivauslinjaston osuutta palvelee myös oma tuloil-

makone, jota lämmitetään patteriverkostolla sekä kuivauslinjaston hukkalämmöllä. 

4.4.1 Kiertoilmakanavisto 

Tehdasrakennuksessa on käytössä kiertoilmakanavistoja, jotka kierrättävät tehdasrakennuk-

sen ylilämmintä ja kerrostunutta ilmaa kuivauslinjastojen päältä nosto-ovien oviverhokana-

vistoon sekä tuotantoprosessin esikarkaisuun. Kiertoilman toimintaperiaate on esitetty ku-

vassa 34. 
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Kuva 34. Tehdasrakennuksen kiertoilmalaitteet. 

4.5 Lämmöntalteenotto 

Tehdasrakennuksesta otetaan lämpöä talteen nykytilanteessa kahdesta kuivauslinjastosta 

sekä paineilmakompressoreista. Paineilmakompressorien hukkalämmöllä esilämmitetään 

Nälköön lammesta tulevaa vettä. 

 

Molempien kuivauslinjastojen uunit on jaettu kolmeen lohkoon. Kuivauslinjastoissa on 

myös kaksi jälkijäähdytyslohkoa sekä kaksi huuvaa, joita ei ole varustettu lämmöntalteen-

otolla. Huuvat sekä jälkijäähdytyslohkot on varustettu omilla poistopuhaltimilla, jotka sijait-

sevat tehdashallissa linjaston päällä.  

 

Ensimmäisen kuivauslinjasto (K1) on varustettu omalla poistopuhaltimella, joka palvelee 

kaikkia kolmea uunilohkoa. Kuivauslinjaston uuneista otetaan lämpöä talteen ilma/-ilmaris-

tivirtalämmönsiirtimellä, joka sijaitsee vesikatolla. Talteen otetulla lämmitysenergialla esi-

lämmitetään kuivauslinjaston korvausilmaa sekä tehdashallin tuloilmakoneen raitisilmaa. 

Tuloilmakoneelle tuodaan myös erillisenä ulkolämpötilan mukaista raitisilmaa sekä kiertoil-

maa tehdashallista. Raitisilmaa, kiertoilmaa, korvausilmaa sekä tuloilmaa ohjataan mootto-

roiduilla pelleillä tarpeen mukaisesti. 

 

Kuivauslinjaston yksi nykyinen lämmöntalteenottojärjestelmä on esitetty kuvassa 35. 
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Kuva 35. Kuivauslinjaston yksi nykyinen lämmöntalteenottojärjestelmä. 

 

Kuivauslinjaston kaksi (K2) lämpöä otetaan talteen vastaavasti uunien poistoilmasta, jota 

palvelee oma poistopuhallin vesikatolla. Lämpöä otetaan talteen glykoliliuospatterilla, josta 

se ohjataan erilliselle neste-nestelevylämmönsiirtimelle. Ensiöpuolen kiertoaineena toimii 

vesietyleeniglykoliseos, jossa glykolin pitoisuus on 35 %. Levylämmönsiirtimeltä toisiopuo-

len lämpöenergialla esilämmitetään lämmitysverkoston paluulinjaa, jonka kiertoaineena toi-

mii puolestaan vesi. Jäteilmalle on oma ohituspelti, jolla poistoilma ja lämmitysenergia voi-

daan ajaa suoraan ulos esimerkiksi prosessin ollessa seis. Kuivauslinjaston kaksi nykyinen 

lämmöntalteenottojärjestelmä on esitetty kuvassa 36 ja levylämmönsiirtimen toisiopuoli on 

esitetty kuvassa 37. 
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Kuva 36. Kuivauslinjaston kaksi nykyinen lämmöntalteenottojärjestelmä. 

 

Kuva 37. Kuivauslinjaston kaksi neste-neste levylämmönsiirtimen kytkentäperiaate. 

4.6 Tehdasrakennuksen hukkalämmön käyttötarve 

Aiemmin esitetyssä kuvassa 26 on esitetty mistä prosessin vaiheista syntyy hukkalämpöä 

vihreällä taustalla. Karkaisuhallin lämpötilan ja ilmankosteuden on pysyttävä tietyllä tasolla, 

joten tässä työssä ei tarkastella karkaisuhallin lämmöntalteenottoa. Karkaisuhallin ylilämpö 

muodostuu varastoitujen kuitusementtilevyjen virumisesta, josta vapautuu lämpöä ja kos-

teutta ympäröivään tilaan.  
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Massanvalmistuksesta vapautuu hukkalämpöä muun muassa sähkölaitteista (pumput ja jau-

himet) sekä sementin eksotermisestä reaktiosta. Levytuotannosta syntyy hukkalämpöä levy-

koneista ja muista tuotannon sähköä kuluttavista laitteista sekä kuitusementtilevyistä. Kui-

vauslinjastoista vapautuu hukkalämpöä levyjen kuivatuksesta, joka ohjataan poistoilman 

kautta ulos vesikatolle. Lisäksi kuivauslinjastojen sähkölaitteista vapautuu lämmitysener-

giaa ympäröiviin tiloihin, etenkin uunien yläpuolelle. 

 

Kuvassa 38 on esitetty mihin hukkalämpöä voidaan hyödyntää. Hukkalämpöä voidaan siir-

tää vuoden ympäri vain prosessi-ilman, prosessiveden sekä käyttöveden lämmitykseen. 

Lämmitysverkostoa ja yleisilmanvaihtoa lämmitetään lähtökohtaisesti vain lämmityskau-

della. 

 

Kuva 38. Lämmöntalteenoton hyödyntämisen vaihtoehdot. 
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5 MITTAUKSET 

Tehdasrakennuksessa toteutettiin lämpötilan- ja suhteellisen kosteuden mittauksia lämmön-

talteenoton laskentaa varten. Tilat valikoitiin kohdekäynnin perusteella lämpötiloja ja kos-

teutta aistinvaraisesti tunnustellen sekä turvallisuus huomioiden. Mittauksia ei voitu suorit-

taa kaikilta alueilta turvallisuuden sekä korkeiden lämpötilojen takia. 

 

Mittaukset toteutettiin Kimo Instrumentsin KCC320 dataloggereilla, joilla mitattiin lämpö-

tilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidipitoisuutta sekä ilmanpainetta. Hiilidioksidipitoisuu-

det sekä ilmanpaineen mittausdata ei ole relevanttia tutkimuksen kannalta, joten ne rajattiin 

työstä pois. Lämpötila- ja kosteusanturit ovat tyypiltään kapasitiivisia [16, s. 8].  Datalogge-

reiden mittausalueet on esitetty taulukossa 3 ja mittaustarkkuudet taulukossa 4. 

 

Taulukko 3. KCC320 dataloggerin mittausalueet. [16, s. 8.] 

Anturi Mittausalue 

Lämpötila [°C] -20 - 70 

Kosteus [%] 5 - 95 

Ilmanpaine [hPa] 800 - 1 000 

Hiilidioksidi [ppm] 0 - 5 000 

 

Taulukko 4. KCC320 dataloggerin tarkkuudet. [16, s. 8.] 

Lämpötila [°C] Tarkkuus 

-20 - 0 ±2 % lukemasta ±0,6 °C 

0 - 30 ±0,5 °C 

30 - 70 ±1,5 % 

Kosteus [°C] Tarkkuus 

0 - 25 ±2 % RH 

Tehdaskalibroinnin epävarmuus ±0,88 % RH 

Ilmanpaine Tarkkuus 

Paine ±3 hPa 

Hiilidioksidi Tarkkuus 

CO2 ±50 ppm ±3 % lukemasta 
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5.1 Menetelmät 

Kolmella dataloggerilla mitattiin kolmen eri tilan lämpötilaa sekä suhteellista kosteutta. Mit-

taukset aloitettiin 9.3.2020 aamupäivästä ja mittausväliksi asetettiin kaksi minuuttia.  

Dataloggeri Cembrit 1 asetettiin trihteri tilaan, joka on osa massanvalmistusta, jossa levy-

tuotannosta palaavaa prosessivettä sekoitetaan Nälköön lammesta otettuun veteen. Loggeri 

asetettiin trihtereiden välittömään läheisyyteen noin 3 m korkeuteen. Mittaukset suoritettiin 

aikavälillä 9.3.2020–24.5.2020. 

 

Dataloggeri Cembrit 2 asetettiin massanvalmistuksen 2,5. kerroksen tiloihin, jossa on läm-

pökuormaa kaikesta massanvalmistukseen liittyvistä sähkölaitteista. Tila on avonaista ja si-

jaitsee korkealla, mihin lämpö kerrostuu. Mittaukset suoritettiin aikavälillä 9.3.2020–

12.4.2020 

 

Dataloggeri Cembrit 3 asetettiin massanvalmistuksessa käytettävien jauhinten tilaan, jossa 

lämpökuorma tulee jauhinten sähkötehosta. Tila on huomattavasti pienempi muihin tiloihin 

verrattuna. Loggeri asetettiin noin 2 m korkeuteen. Mittaukset suoritettiin aikavälillä 

9.3.2020–16.6.2020. 

5.2 Tulokset 

Tulokset kerättiin yhteen Kimo Instrumentsin omaan KILOG-ohjelmaan, josta saatiin tar-

kempi raportti mittausdatasta MS Excel ja PDF-muodossa.  

5.2.1 Mittausdata Cembrit 1 

Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty dataloggerin Cembrit 1 mitattujen lämpötilojen ja kosteuden 

minimi-, maksimi- ja keskiarvo sekä keskihajonta. 

 

Taulukko 5. Cembrit 1 mitattujen lämpötilojen arvot. 

Lämpötila [°C] 

Minimi 18 

Maksimi 30,5 

Keskiarvo 25,67 

Keskihajonta 2,67 
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Taulukko 6. Cembrit 1 mitatut suhteellisen kosteuden arvot. 

Suhteellinen kosteus [%] 

Minimi 24,3 

Maksimi 78,8 

Keskiarvo 54,3 

Keskihajonta 13,35 

 

Kuvissa 39 ja 40 on esitetty lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittausdata ajanjaksolla 

9.3.2020–24.5.2020. Kuvasta huomataan, että lämpötila ja kosteus laskee samassa syklissä. 

Lämpötila ja kosteus laskevat aina tuotannon pysähtyessä tai vähentyessä. Arvojen nouse-

minen ja laskeminen ylä- ja alarajoihin kestää aina muutaman päivän ja huippulukemissa 

ollaan aina vain hetkellisesti. 

 

Kuva 39. Cembrit 1 trihteritilan lämpötilamittaukset. 
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Kuva 40. Cembrit 1 trihteritilan suhteellisen kosteuden mittaustulokset. 

5.2.2 Mittausdata Cembrit 2 

Taulukoissa 7 ja 8 on esitetty dataloggerin Cembrit 2 mitattujen lämpötilojen ja kosteuden 

minimi-, maksimi- ja keskiarvo sekä keskihajonta. 

 

Taulukko 7. Cembrit 2 lämpötilojen mitatut arvot. 

Lämpötila [°C] 

Minimi 17,1 

Maksimi 29,8 

Keskiarvo 25,55 

Keskihajonta 2,89 

 

Taulukko 8. Cembrit 2 kosteuden mitatut arvot. 

Suhteellinen kosteus [%] 

Minimi 26,4 

Maksimi 91,6 

Keskiarvo 61,47 

Keskihajonta 15,79 

 

Kuvissa 41 ja 42 on esitetty lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittausdata ajanjaksolla 

9.3.2020–12.4.2020.  
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Kuva 41. Cembrit 2 massanvalmistustilan lämpötilamittaukset. 

 

Kuva 42. Cembrit 2 massanvalmistustilan suhteellisen kosteuden mittaukset. 
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5.2.3 Mittausdata Cembrit 3 

Taulukoissa 9 ja 10 on esitetty dataloggerin Cembrit 3 mitattujen lämpötilojen ja kosteuden 

minimi-, maksimi- ja keskiarvo sekä keskihajonta. 

 

Taulukko 9. Cembrit 3 lämpötilat. 

Lämpötila [°C] 

Minimi 14,9 

Maksimi 40,1 

Keskiarvo 25,87 

Keskihajonta 5,22 

 

Taulukko 10. Cembrit 3 suhteelliset kosteudet. 

Suhteellinen kosteus [%] 

Minimi 14 

Maksimi 55,2 

Keskiarvo 26,65 

Keskihajonta 5,34 

 

Kuvissa 43 ja 44 on esitetty lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittausdata ajanjaksolla 

9.3.2020–16.6.2020.  

 

 

Kuva 43. Cembrit 3 jauhintilan lämpötilamittaukset. 
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Kuva 44. Cembrit 3 jauhintilan suhteellisen kosteuden mittaustulokset. 
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6 NYKYJÄRJESTELMÄN TALTEEN OTETTU ENERGIA 

Laskennat perustuvat hetkellisiin mittaustuloksiin, jotka on mitattu ja dokumentoitu aiem-

min tilaajan suunnitelmiin. Todellisuudessa lämpötilat ja olosuhteet vaihtelevat tuotannon ja 

tuotannossa olevien levyjen ja materiaalien mukaisesti. Kuivauslinjastossa kaksi sovelletaan 

osittain kuivauslinjaston yksi arvoja. 

6.1 Kuivauslinjasto yksi (K1) 

K1 poistoilman lähtöarvot ovat esitetty taulukossa 11 lohkoittain. 

 

Taulukko 11. Kuivauslinjaston yksi poistoilman lähtötiedot. 

Poistot 
Huuva 
(H1) 

Uuni  
(U1) 

Uuni 
(U2) 

Uuni 
(U3) 

Huuva 
(H2) 

Jäähdytin 
(J1) 

Jäähdytin 
(J2) 

d, kanava [m] 0,315 0,63 0,63 0,63 0,315 1,25 1,25 

A, kanava [m²] 0,08 0,31 0,31 0,31 0,08 1,23 1,23 

v, kanava [m/s] 8,3 4,3 4,0 5,0 9,3 10,0 10,6 

p,st [Pa] 90 -750 -830 -740 630 60 83 

T, poisto [°C] 25,4 137 158,6 127 75,5 45,5 24,2 

x, poisto [kg/kg] 0,007 0,047 0,088 0,088 0,067 0,025 0,007 

RH, poisto [%] 34,9 2,1 2,1 5,1 24,9 39,2 39,5 

h, poisto [kJ/kg] 43,4 268 407,5 370,8 252,4 109,4 43,2 

qv, poisto [m³/s] 0,65 1,34 1,24 1,54 0,73 12,3 12,96 

T, jäte [°C] 25,4 78 78 78 75,5 45,5 24,2 

 

Syötetään K1U1 lähtötiedot Mollier-diagrammiin. Prosessin suunta ja pisteet ovat esitetty 

sinisellä. Punaiset viivat ovat apuviivoja tulosten lukemista varten. K1U1 Mollier-diagram-

miin syötetyt arvot sekä diagrammista luetut arvot on esitetty kuvassa 45. 
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Kuva 45. K1U1 prosessin poisto- ja jäteilman olosuhteet [7, s. 643]. 
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Syötetään diagrammista saadut arvot yhtälöön (14) ja lasketaan poistoilman tiheys. 

 

𝜌𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜 = (1 
𝑘𝑔𝑘.𝑖.

𝑘𝑔𝑘.𝑖.
+ 0,047

𝑘𝑔𝐻2𝑂

𝑘𝑔𝑘.𝑖.
) ∗ 0,795

𝑘𝑔

𝑚³𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑎𝑎 𝑖𝑙𝑚𝑎𝑎
= 0,832

𝑘𝑔

𝑚³
  

 

Lasketaan tiheyden avulla poistoilman massavirta yhtälöllä (15). 

 

𝑞𝑚𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜 = 0,832
𝑘𝑔

𝑚3 ∗ 1,34
𝑚3

𝑠
= 1,12

𝑘𝑔

𝑠
  

 

Lasketaan massavirran tulosten perusteella poistoilman LTO:n teho yhtälöllä (9). 

 

𝛷𝐿𝑇𝑂𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜 = 1,12
𝑘𝑔

𝑠
∗ (268 − 205

𝑘𝐽

𝑘𝑔
) = 70,3 𝑘𝑊  

 

Lasketaan tuloilmaan saatu teho yhtälöllä (19), ristivirtalevylämmönsiirtimen lämpötilahyö-

tysuhde arvioidaan olevan 60 % taulukon 1 mukaisesti.  

 

𝛷𝐿𝑇𝑂𝑡𝑢𝑙𝑜 = 70,3 𝑘𝑊 ∗ 0,6 = 42,2 𝑘𝑊  

 

Tarkastetaan ilman ominaislämpökapasiteetti keskilämpötilassa liitteestä 15 ja lasketaan 

vuotuinen poistoilmasta talteen saatu energia ristivirtalämmönsiirtimellä yhtälöllä (20).  

 

𝑄𝐿𝑇𝑂 = 1,34 
𝑚3

𝑠
∗ 0,832 

𝑘𝑔

𝑚3 ∗ 1,012 
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
∗ (137 °𝐶 − 78 °𝐶) ∗ 7 608 ℎ = 506 666 𝑘𝑊ℎ  

 

Lasketaan K1U2 ja K1U3 tulokset vastaavasti kuin K1U1 eri lämpötiloilla ja muilla muut-

tuvilla arvoilla. Tulokset on esitetty taulukossa 12. Diagrammit on esitetty liitteissä 3 ja 4. 

 

Taulukko 12. K1U2 ja K1U3 tulokset. 

  K1U2 K1U3 

ρ, poisto [kg/m³] 0,77 0,83 

qm, poisto [kg/s] 1,0 1,3 

φLTO, poisto [kW] 87 78 

φLTO, tulo [kW] 52 47 

QLTO [MWh] 598 485 
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Lasketaan yhteen K1 nykytilanteen lämmöntalteenoton teho sekä uuneista talteen otettu 

energia. 

 

𝛷𝐿𝑇𝑂𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜 = 70,3 𝑘𝑊 + 86,7 𝑘𝑊 + 77,9 𝑘𝑊 = 234,9 𝑘𝑊  

 

𝛷𝐿𝑇𝑂𝑡𝑢𝑙𝑜 = 42,2 𝑘𝑊 + 52 𝑘𝑊 + 46,8 𝑘𝑊 = 140,9 𝑘𝑊  

 

𝑄𝐿𝑇𝑂,𝑡𝑜𝑡 = 506 666 𝑘𝑊ℎ + 597 946 𝑘𝑊ℎ + 484 524 𝑘𝑊ℎ = 1 589 137 𝑘𝑊ℎ  

 

6.2 Kuivauslinjasto kaksi (K2) 

K2:ssa jäähdyttimien puhaltimilla on jokaisella oma jäteilmapiippu vesikatolla toisin kuin 

K1:ssä, jossa jäteilma yhdistyy yhdeksi kanavaksi ennen jäteilmapiippua. Uunien poistoil-

man kokonaistilavuusvirta sekä poisto- ja jäteilman lämpötilat on dokumentoitu vanhoihin 

suunnitelmiin sekä mittaus- ja säätöpöytäkirjoihin, muilta osin oletetaan tilavuusvirtojen 

sekä muiden lähtöarvojen olevan vastaavat kuin K1:ssä, poikkeuksena U1-3 entalpia, joka 

luetaan Mollier-diagrammista. K2 poistoilman lähtöarvot laskentaa varten on esitetty taulu-

kossa 13. 

 

Taulukko 13. K2 poistoilman lähtöarvot. 

Poistot H1 U1-3 H2 J1.1-2 J2.1-2 

d, kanava [m] 0,315 3x 0,63 0,315 2x 0,8 2x 0,8 

A, kanava [m²] 0,08 3x 0,31 0,08 2x 0,5 2x 0,5 

T, poisto [°C] 25,4 126 75,5 45,5 24,2 

x, poisto [kg/kg] 0,007 0,088 0,067 0,025 0,007 

RH, poisto [%] 34,9 5 24,9 39,2 39,5 

h, poisto [kJ/kg] 43,4   252,4 109,4 43,2 

qv, poisto [m³/s] 0,65 4 0,73 12,3 12,96 

T, jäte [°C] 25,4 85 75,5 45,5 24,2 

 

Syötetään K2U1-3 lähtöarvot Mollier-diagrammiin. Diagrammin tulokset on esitetty liit-

teessä 5. Sijoitetaan diagrammista saadut tulokset yhtälöihin (9), (14), (15) ja (20) ja laske-

taan poistoilman tiheys, massavirta, talteenotettu teho sekä talteenotettu energia. Liuospat-

terille oletetaan lämpötilahyötysuhteeksi 50 % taulukon 1 mukaisesti. Tulokset ovat esitetty 

taulukossa 14. 
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Taulukko 14. K2U1-3 tulokset. 

  K2U1-3 

ρ, poisto [kg/m³] 0,84 

qm, poisto [kg/s] 3,4 

φLTO, poisto [kW] 161 

φLTO, tulo [kW] 80 

QLTO [MWh] 1 060 

 

Tarkastetaan nykyisen lämmönsiirtimen LS3 mitoitukset. Glykoli-/vesilevylämmönsiirti-

men lähtötiedot ovat esitetty taulukossa 15. 

 

Taulukko 15. Glykoliverkoston lähtötiedot. 

Glykoliverkosto LS3, 650 kW 

  Ensiö Toisio 

T,meno/paluu [°C] 95/60 90/60 

qv [l/s] 5 6 

 

Tarkastetaan 35 % etyleeniglykolin ominaislämpökapasiteetti ja tiheys liitteestä 15. Iteroi-

daan taulukosta saatujen 30 % ja 40 % etyleeniglykolin arvot käyttäen keskiarvoja ja laske-

taan glykoliverkostolla talteen saatu teho yhtälöllä (4). 

 

𝛷𝑒𝑛𝑠𝑖ö = 5
𝑙

𝑠
∗ 1,015

𝑘𝑔

𝑙
∗ 3,906

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
∗ (95 °𝐶 − 60 °𝐶) = 694 𝑘𝑊  

 

Yhtälön 3 mukaisesti toisiopuolen tehon tulisi olla vastaava kuin ensiöpuolen. Tarkastetaan 

veden tiheys ja ominaislämpökapasiteetti liitteestä 16 ja tarkastetaan toisiopuolen teho yhtä-

löllä (4).  

 

𝛷𝑡𝑜𝑖𝑠𝑖𝑜 = 6 
𝑙

𝑠
∗ 0,983 

𝑘𝑔

𝑙
∗ 4,185 

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
(90 °𝐶 − 60 °𝐶) = 741 𝑘𝑊  
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6.3 Kompressorit 

Kompressoreissa on lämmöntalteenotto, jolla esilämmitetään prosessivettä.  Nykytilanteessa 

prosessivesi saadaan lämmitettyä LTO:lla aina 35 °C asti riippuen Nälköön lammen veden 

lämpötilasta. Järjestelmässä on sähkövaraaja priimaamassa lämpötilan 40 °C asti. Nälköön 

lammen veden lämpötilaa on vaikea arvioida. Käyttäen Lohjan järven pintaveden lämpötilaa 

saadaan lämpötila arvioitua. Lohjan järven pintaveden keskilämpötilat kuukausittain vuonna 

2020 on esitetty taulukossa 16. Mittaustulokset ovat aikaväliltä 1.4–17.11.2020. Vuoden 

keskilämpötila mittausjaksolla on 13,3 °C ja lämpötila vaihtelee 2–23,5 °C välillä. 

 

Taulukko 16. Lohjan järven pintaveden keskilämpötilat [17]. 

Lohjan järven keskilämpötila [°C] 

Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras 

4,9 9,8 19,1 18,9 19,8 15,0 11,4 7,7 

 

Pumppaus sekä veden siirto tehtaan läpi nostaa kylmän veden lämpötilaa. Olettamalla Näl-

köön lammesta tulevan kylmän veden lämpötilaksi 5 °C talviaikaan, voidaan talteenotettu 

teho arvioida yhtälöllä (4).  

 

𝛷 = 0,35 
𝑙

𝑠
∗ 1 

𝑘𝑔

𝑙
∗ 4,2 

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
∗ (35 °𝐶 − 5 °𝐶) = 44,1 𝑘𝑊  
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7 TEHDASRAKENNUKSEN LÄMMÖNTALTEENOTON POTENTI-

AALI 

Regeneratiivisia lämmönsiirtimiä ei käytetä laskennassa kuivauslinjastojen lämmöntalteen-

otossa, sillä ne toimivat vain ilma-ilmasovelluksissa. Tulo- ja poistolaitteistot sijaitsevat 

myös etäällä toisistaan ja lisäksi regeneratiiviset lämmönsiirtimet voivat siirtää hajuja sekä 

epäpuhtauksia tehdashallin ilmaan. 

 

Kuivauslinjaston lämmöntalteenoton potentiaalin laskemiseksi on huuvien sekä jäähdytti-

mien poistoihin lisätty rekuperatiiviset ilma-nesteliuospatterit. Jäteilman lämpötilaksi läm-

möntalteenoton jälkeen on asetettu 5 °C ja raitisilman lämpötilana on käytetty Ympäristö-

ministeriön asetuksen 1009/2007 säävyöhykkeen I ulkoilman lämpötilaa -26 °C. [18 s. 11.] 

 

Kuivauslinjaston K1 uunien nykyisen ilma-ilmaristivirtalevylämmönsiirtimen perään on li-

sätty glykolipatteri. Kuivauslinjastossa K2 ennen nykyistä glykolipatteria on lisätty vasta-

virtalevylämmönsiirrin. Näin ollen molemmissa kuivauslinjastoissa uunien lämmöntalteen-

otto on ensisijaisesti palautettu takaisin prosessi-ilmaan. 

 

Muiden yli 50 °C lämpötiloilla olevien poistoilmojen lämpöenergiat otetaan talteen ja siir-

retään erilliseen neste-neste levylämmönsiirtimeen, josta lämpöä voidaan ohjata tuotannon- 

ja lämmitystarpeen mukaisesti eri järjestelmille tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi lämpöak-

kuun. Tätä alemmat lämpötilat ovat mietitty priimattavaksi esimerkiksi lämpöpumpulla tai 

ajettavaksi kylmän veden esilämmitykseen. Lämpö voidaan myös hyödyntää johonkin ma-

talalämpöjärjestelmään, jota kohteessa ei tällä hetkellä ole suljetussa kierrossa. Matalaläm-

pöjärjestelmänä voidaan ajatella esimerkiksi ulkoalueiden sulatusta. 

 

K1 ja K2 päivitetyt esimerkkikytkennät laskennan tueksi on esitetty kuvissa 46 ja 47. 
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Kuva 46. K1 esimerkkikytkentä laskennan tueksi. 

 

Kuva 47. K2 esimerkkikytkentä laskennan tueksi. 

7.1 Kuivauslinjasto yksi (K1) potentiaali 

K1H2 sekä K1U1-3 lisättyjen lämmöntalteenottopatterin kiertoaineena toimii 35 % etylee-

niglykoliseos, muissa nestekiertoisissa lämmöntalteenotoissa kiertoaineena on vesi. Sovel-

letaan K1U1-3 aiemmin laskettuja tuloksia ja sijoitetaan tunnetut arvot Mollier-diagrammei-

hin. K1U1-3 uunien poistoilmat on yhdistetty ja entalpiana käytetään poistoilmojen keskiar-

voa. Mollier-diagrammien arvot on esitetty liitteissä 6, 7, 8, 9 ja 10.  
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Kondensoivien laitteiden kyllästyskäyrän läheisyydessä oleva prosessin suunta on esitetty 

viitteellisesti, eikä ole todenmukainen. Todellisen prosessikäyrän muodostamiseksi tarvitaan 

laitevalmistajilta tarkkaa mitoitusta spesifillä laitteistolla. Lasketaan tulokset yhtälöiden (9), 

(12), (14) ja (15) avulla, tulokset on esitetty taulukossa 17.  

 

Taulukko 17.  K1 lisälämmöntalteenoton tulokset. 

 K1H1 K1U1-3 K1H2 K1J1 K1J2 

ρ, poisto [kg/m³] 1,16 0,95 0,97 1,08 1,17 

qm, poisto [kg/s] 0,8 3,9 0,7 13,3 15,1 

φLTO, poisto [kW] 19 1 014 165 1 204 373 

φLTO, tulo [kW]           

QLTO [MWh] 118 2 197 382 4 113 2 221 

 

7.2 Kuivauslinjasto kaksi (K2) potentiaali 

K2 lähtötietojen ollessa huuvissa sekä jäähdytinlohkoissa yhtenevät K1:n kanssa oletetaan, 

lämmöntalteenoton laskelmien tulosten olevan vastaavat kuin K1:ssä. K2U1-3 nykyisessä 

glykolipatterissa kiertoaineena on edelleen 35 % etyleeniglykoli, lisäksi H2 patterissa käy-

tetään glykolia. Muissa järjestelmissä voidaan käyttää kiertoaineena vettä. Vastavirtale-

vylämmönsiirtimen LTO:n jälkeisen poistoilman lämpötila asetetaan vastaavaksi kuin 

K1:ssä, eli 78 °C. 

 

Sijoitetaan tunnetut arvot Mollier-diagrammiin. Mollier-diagrammin arvot ovat esitetty liit-

teessä 11. Lasketaan tulokset yhtälöiden (9), (12), (15), (19) ja (20) avulla, tulokset on esi-

tetty taulukossa 18. Ilma-ilmaristivirtalevylämmönsiirtimen lämpötila hyötysuhteena käyte-

tään 70 % taulukon 1 mukaisesti. 

 

Taulukko 18. K2 lisälämmöntalteenoton tulokset. 

 K2H1 
K2U1-3 
LTO1 

K2U1-3 
LTO2 K2H2 K2J1.1-2 K2J2.1-2 

ρ, poisto [kg/m³] 1,16 0,83 0,95 0,97 1,08 1,17 

qm, poisto [kg/s] 0,8 3,3 3,8 0,7 13,3 15,1 

φLTO, poisto [kW] 19 193 1 104 165 1 204 373 

φLTO, tulo [kW]   135         

QLTO [MWh] 118 1 233 2 123 382 4 113 2 221 
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Lasketaan yhteen K2U1-3 arvot ja vähennetään niistä jo nykyisestä LTO:sta saatu teho ja 

energia. 

 

𝛷𝐿𝑇𝑂,𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜 = 193 𝑘𝑊 + 1 104 𝑘𝑊 − 161 𝑘𝑊 = 1 136 𝑘𝑊  

 

𝑄𝐿𝑇𝑂 = 1 233 𝑀𝑊ℎ + 2 123 𝑀𝑊ℎ − 1 060 𝑀𝑊ℎ = 2 296 𝑀𝑊ℎ  

 

7.3 Mitattujen tilojen potentiaali 

Laskennassa käytetään mitattujen tilojen lämpötilan ja suhteellisen kosteuden keskiarvoja. 

Ilmamäärät on arvioitu tilojen koon perusteella ja poistopuhaltimien oletetaan käyvän jatku-

vasti.  

 

Taulukko 19. Cembrit 1–3 lähtötiedot. 

  Cembrit 1 Cembrit 2 Cembrit 3 

T, poisto [°C] 25,7 25,6 25,9 

RH, poisto [%] 54,3 61,5 26,7 

qv, poisto [m³/s] 0,5 1,2 0,25 

Käyttötunnit [h/a] 8 760 8 760 8 760 

 

Tarkastetaan entalpiat, kosteussisällöt sekä kuivan ilman määrät poistoilmojen lämpötilojen 

ja suhteellisen kosteuden perusteella Mollier-diagrammista ja lasketaan tulokset yhtälöiden 

(9), (12), (15), (19) ja (20) avulla. Lämmöntalteenottona käytetään nestepatteria ja lämpöti-

lasuhteeksi oletetaan 50 % taulukon 1 mukaisesti. Cembrit 1–3 Mollier-diagrammit on esi-

tetty liitteissä 12, 13 ja 14. Cembrit 1–3 tulokset on esitetty taulukossa 20. 

 

Taulukko 20. Cembrit 1–3 tulokset. 

 Cembrit 1 Cembrit 2 Cembrit 3 

ρ, poisto [kg/m³] 1,16 1,16 1,16 

qm, poisto [kg/s] 0,6 1,4 0,3 

φLTO, poisto [kW] 20 54 6 

φLTO, tulo [kW] 10 27 3 

QLTO [MWh] 106 251 53 
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7.4 Prosessiveden lisälämmöntarve 

Lasketaan prosessiveden lisälämmöntarve yhtälöllä (4). 

 

𝛷 = 0,35 
𝑙

𝑠
∗ 0,994 

𝑘𝑔

𝑙
4,18 

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
∗ (40 °𝐶 − 35 °𝐶) = 7,3 𝑘𝑊  

 

Lämpimän veden lämmitysenergian nettotarve voidaan laskea yhtälöllä (21). [19, s. 26]  

 

𝑄𝑙𝑣,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝜌𝑣𝑐𝑝𝑣𝑉𝑙𝑣(𝑇𝑙𝑣 − 𝑇𝑘𝑣)/3600     (21) 

 

𝑄𝑙𝑣,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 on lämpimän veden lämpöenergian nettotarve [kWh] 

𝑉𝑙𝑣 on lämpimän veden kulutus [m³] 

3600 on kerroin yksikkömuunnosta varten [s/h] 

 

Prosessiveden virtaaman ollessa 1,26 m³/h, vuorokaudessa kuluu prosessivettä noin 30,24 

m³. Käyttötuntien perusteella tuotanto on pois käytöstä vuosittain noin 48 päivää, joten vuo-

dessa tuotanto on käynnissä noin 317 päivää. Lasketaan prosessiveden kulutus kertomalla 

vuotuiset käyttöpäivät vuorokautisella veden kulutuksella. 

 

𝑉𝑙𝑣 = 30,24
𝑚3

𝑣𝑟𝑘
∗ 317 𝑣𝑟𝑘 = 9 586 𝑚3  

 

Lasketaan prosessiveden lämpöenergian nettotarve yhtälöllä (21). 

 

𝑄𝑙𝑣,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 994 
𝑘𝑔

𝑚3 ∗ 4,18 
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
∗ 9 586 𝑚3 ∗ (40 °𝐶 − 35 °𝐶)/3600 = 55 319 𝑘𝑊ℎ   
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8 LÄMMÖNTALTEENOTON TULOSTEN YHTEENVETO 

Taulukossa 21 on esitetty kiinteistön lämmitystehon tarve eri järjestelmittäin. Yleisilman-

vaihto on sisällytetty lämmitysverkoston tehontarpeeseen. Taulukossa 22 on esitetty proses-

siveden ja prosessi-ilman lämmitystehon tarve. Taulukossa 23 on esitetty nykytilanteen tal-

teenotettu teho ja taulukossa 24 on esitetty lämmöntalteenoton potentiaalin tehot. 

 

Taulukko 21. Kiinteistön lämmitystehon tarve. 

Kiinteistön lämmitystehon tarve [kW] 

Käyttövesi, 
tehdas 

Käyttövesi, 
ruokala 

Lämmitysverkosto, 
tehdas 

Lämmitysverkosto, 
alatalo Yhteensä 

300 350 770 400 1 820 

 

Taulukko 22. Prosessin lämmitystehon tarve. 

Prosessin lämmitystehon tarve [kW] 

Prosessivesi Prosessi-ilma Yhteensä 

52 7 300 7 352 

 

Taulukko 23. Talteenotettu teho, nykytilanne. 

Talteenotettu teho, nykytilanne [kW] 

K1 K2 Kompressorit Yhteensä 

235 161 44 440 

 

Taulukko 24. Lämmöntalteenoton potentiaali. 

Lämmöntalteenoton potentiaali [kW] 

K1 K2 Mitatut tilat Yhteensä 

2 776 3 058 80 5 914 

 

 

Kiinteistön lämmitystehon tarpeen ollessa 1 820 kW ja lämmöntalteenoton potentiaalin ol-

lessa 5 914 kW, voidaan todeta, että lämmöntalteenotolla pystyttäisiin kattamaan koko kiin-

teistön lämmitystehon tarve tuotannon ollessa normaalikäytössä. Tämän toteutus vaatii huip-

pupakkasilla myös korkeimpien lämpötilojen energian ohjaamista lämmitysverkostoon, sillä 

menoveden lämpötila on huippupakkasilla 95 °C.  

 

Prosessin lämmitystehon tarve puolestaan on puolestaan 7 352 kW, jota ei kyetä kattamaan 

lämmöntalteenotolla kokonaisuudessaan. Prosessin esilämmityksen tulisi olla ensisijaista. 
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Prosessi-ilman esilämmityksen ongelma on se, ettei siinä voida hyödyntää matalalämpöti-

laista lämpöä.  

 

Kuivauslinjastojen korkeimpien lämpötilojen energiat suositellaan ajettavaksi takaisin pro-

sessi-ilmaan. Prosessi-ilman lämmöntalteenottolaitteeksi soveltuu tässä tilanteessa parhaiten 

ilma-ilmavastavirtalevylämmönsiirrin. Ilma-ilmavastavirtalevylämmönsiirrinten jälkeen 

voidaan käyttää nestepattereita, joilla otetaan lämpöä talteen kiinteistön lämmitystä sekä pro-

sessivettä varten. Kiinteistön lämmitykseen hyödynnettävää lämmöntalteenottoa on syytä 

ohjata automaation kautta tarpeen mukaisesti, niin että lämpö siirretään siihen järjestelmään, 

jossa sille on käyttöä.  Lisättäessä lämmöntalteenottolaitteistoa uunien jäteilmaan, kanavis-

ton painehäviöt kasvavat, mikä voi johtaa puhallinuusintoihin.  

 

Kuivauslinjastojen ensimmäiset jäähdytinlohkot soveltuvat myös hyvin kiinteistön lämmi-

tykseen suurien ilma- ja energiamäärien ansiosta. Ensimmäisissä jäähdytinlohkoissa on 

myös vielä kohtalaisen korkeat lämpötilat. Jäähdytinlohkojen lämmöntalteenotossa on syytä 

käyttää nestepattereita, sillä ilmalle ei ole prosessi-ilman lisäksi juurikaan käyttötarvetta. 

Lämmitystehon tarvetta tarkasteltaessa K1J1 riittää kattamaan lämmitystehon tarpeen yh-

dessä kuivauslinjastojen uunilohkojen kanssa. Kuvassa 48 on esitetty maakaasulaitoksen toi-

sioverkoston säätökäyrä ulkolämpötilan mukaan. Mikäli uunien lämpöenergia ajetaan maa-

kaasun toisioverkoston menoveteen, voidaan kuvasta 48 havaita, että lisälämmitystä tarvi-

taan ulkolämpötilan laskiessa alle -10 °C. K1J1:llä pystytään lämmittämään maakaasun toi-

sioverkoston paluuvettä noin 0 °C ulkolämpötilaan asti. K1J1 on myös K2J1:stä soveltu-

vampi siitä syystä, että sillä on vain yksi jäteilmapiippu, joten sille riittää yksi nestepatteri 

lämmöntalteenottoon dimensioiden ja muiden mitoitusarvojen niin salliessa.  
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Kuva 48. Maakaasun toisioverkoston toimintalämpötilat. 

 

Kuvassa 49 on esitetty ehdotus K1 LTO-laitekokonaisuudesta. 

 

Kuva 49. K1 LTO-laitekokonaisuus. 
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Kuvassa 50 on esitetty ehdotus K2 LTO-laitekokonaisuudesta. 

 

Kuva 50. K2 LTO-laitekokonaisuus. 

 

Mitattujen tilojen lämpötilakerrostumat voidaan siirtää esimerkiksi kiertoilmakojeistoilla. 

Mikäli rakennukseen päätetään myöhemmin lisätä tai uusia tuloilmakoneita, niin näitä läm-

pötiloja voidaan myös hyödyntää koneiden tuloilman lämmittämiseen. Vastaavia kerrostu-

neita lämpötiloja löytyy rakennuksesta useista muistakin tiloista.   
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9 ELINKAARILASKELMAT 

Taulukossa 25 on esitetty maakaasun kulutukset kuukausittain vuonna 2019. Taulukosta 

nähdään, että kuivauslinjastot kulutavat selkeästi enemmän energiaa kuin kiinteistö. K2 

energiakulutus on myös ollut suurempi kuin K1:n. Ajoittain K1 kuukausittainen kulutus on 

ollut myös suurempaa. Maakaasun keskihinta vuonna 2020 oli 57 €/MWh alv 0 %, josta 

valmisteveron osuus oli 17 €/MWh. Valmistevero saadaan takaisin, joten maakaasun hintana 

käytetään 40 €/MWh alv 0 %. 

 

Taulukko 25. Maakaasun kulutuslukemat vuonna 2019. 

Kuukausi 
Kuivaaja 1 
[MWh] 

Kuivaaja 2 
[MWh] 

Kiinteistö 
[MWh] 

Kokonaiskulutus 
[MWh] 

Tammikuu 769 780 512 2 062 

Helmikuu 547 639 305 1 492 

Maaliskuu 543 722 298 1 563 

Huhtikuu 685 621 173 1 479 

Toukokuu 856 969 150 1 975 

Kesäkuu 538 452 76 1 066 

Heinäkuu 449 499 59 1 007 

Elokuu 591 608 52 1 250 

Syyskuu 714 830 74 1 618 

Lokakuu 674 733 174 1 580 

Marraskuu 503 759 270 1 532 

Joulukuu 333 605 299 1 237 

2019 yhteensä 7 201 8 217 2 443 17 862 

 

9.1 Muutostöiden kustannusarviot 

Kustannusarvio on laadittu kuvien 49 ja 50 mukaisille töille ja laitteistoille. Kustannusarvion 

kokonaisjaottelut ovat esitetty liitteissä 17 ja 18. 

 

Urakkasuorituksen kustannusarvio lasketaan LVI-toimialan työehtosopimuksen liitteiden 3, 

4 ja 5 mukaisesti yhtälöllä (22). Urakkasuorituksessa on huomioitu olosuhteista riippuvat 

haittalisät, olosuhdelisät, saneerauslisät sekä vaativuuslisät [20, s. 96]. Urakkasuorituksessa 

on myös huomioitu viikonloppulisät, niin että 50 % töistä tehdään viikonloppuna. Normi-

tunnin tuntihintana käytetään 50 €/h alv 0 % ja viikonlopputyötunnin tuntihintana 75 €/h alv 

0 %. Urakkasuorituksessa on käytetty osittain myös kokemusperäistä arviota. LTO-patterei-

den ja levylämmönsiirtimien urakkasuoritukset on sisällytetty laitteistojen hintaan. 
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𝑈𝑆 = 𝑁𝐻𝑆 ∗ 𝑁𝐻𝐾        (22) 

 

𝑈𝑆 on urakkasumma [€] 

𝑁𝐻𝑆 on normituntien summa 

𝑁𝐻𝐾 on normituntikerroin 

 

LTO-pattereiden, levylämmönsiirtimien, puhaltimien sekä pumppujen kustannukset arvioi-

daan käyttäen Lohjan alueen Haahtela-indeksiä sisältäen työt, materiaalit, kaluston sekä kat-

teet. [21, s. 120.] Muiden LVIA-tarvikkeiden kustannusarvio perustuu osittain kokemuspe-

räiseen arvioon sekä tukkuliikkeiden ja laitevalmistajien hinnastoihin ja ne eivät sisällä työ-

suoritusta. LTO-laitteiston komponenttien kustannusarvio töineen on esitetty taulukossa 26. 

 

Taulukko 26. LTO-laitteiston kustannusarvio. 

Osa-alue Hinta [€ alv 0 %] Hinta [€ sis. alv 24 %] 

LTO-laitteisto töineen 129 900 € 161 076 € 

Putkityöt 18 653 € 23 130 € 

Putkitarvikkeet 21 777 € 27 003 € 

Ilmanvaihtotyöt 19 464 € 24 135 € 

Ilmanvaihtotarvikkeet 19 566 € 24 262 € 

Eristystyöt 21 673 € 26 874 € 

Eristystarvikkeet 9 229 € 11 444 € 

Automaatio ja sähkö 43 200 € 53 568 € 

Suunnittelu 34 125 € 42 315 € 

      

Investointi yhteensä 317 587 € 393 807 € 

Investointi yhteensä lisä- ja muutos-
työvarauksella (12 %) 355 697 € 441 064 € 

 

9.2 Takaisinmaksuaika 

Laitteiston takaisinmaksuajan määrittämiseksi käytetään nettonykyarvomenetelmää sekä 

korollista takaisinmaksuaikaa. Lasketaan yhteen lämmöntalteenotolla saatava energia ja vä-

hennetään siitä nykytilanteessa talteenotettu energia. Tulokset ja laskennan lähtötiedot on 

esitetty taulukossa 27. 
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Taulukko 27. Muutosehdotusten energialaskennan lähtötiedot. 

Laite 
QLTO [MWh] 
nykytilanne 

QLTO [MWh] 
muutostilanne 

QLTO [MWh] 
erotus 

K1U1-3 1 589 2 197 608 

K1J1 0 4 113 4 113 

K2U1-3 1 060 2 296 1 236 

Kiinteistölle yhteensä 1 060 8 433 7 374 

Kuivauslinjastoille yhteensä 1 589 2 822 1 233 

 

Diskonttaustekijä voidaan laskea yhtälöllä (23) [22]. 

 

𝐷𝐹 =
1

(1+𝑖)𝑛          (23) 

 

𝐷𝐹 on diskonttaustekijä 

𝑖 on laskentakorko [%] 

𝑛 on tarkasteluvuosi [a] 

 

Nettonykyarvon laskennan lähtötiedot on esitetty taulukossa 28. 

 

Taulukko 28. Nettonykyarvon laskennan lähtötiedot. 

Investointi sisältäen lisätyövarauksen 355 697 €   

Tarkastelujakso 10 a 

Laskentakorko 5,00 %  
Vuotuiset huolto- ja ylläpitokustannukset 8 892 € 2,5 % investoinnista 

Energian hinta 40 €/MWh 

Lämpötilahyötysuhde, vastavirtalevylämmön-
siirrin 70 %   

Lämpötilahyötysuhde, liuospatterit 50 %  

 

Kiinteistölle saadaan muutostilanteessa energiaa talteen 7 374 MWh. Toisaalta kiinteistön 

kulutus vuonna 2019 ollessa 2 433 MWh ja liuospattereiden lämpötilahyötysuhteen ollessa 

50 % oletetaan tarvittavan energiamäärän olevan kaksinkertainen kulutukseen nähden, eli 

4 866 MWh. Kuivauslinjaston lisälämmöntalteenoton energiamäärän ollessa 1 233 MWh 

lasketaan lämmitysenergian vuotuinen säästöpotentiaali käyttämällä maakaasun energian 

keskihintaa. Ilma-ilmasovelluksille käytetään lämpötilahyötysuhdetta 70 % taulukon 1 mu-

kaisesti. 
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𝑉𝑢𝑜𝑡𝑢𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑠ää𝑠𝑡ö𝑡 = (4 866 𝑀𝑊ℎ ∗ 0,5 + 1 233 𝑀𝑊ℎ ∗ 0,7) ∗ 40 
€

𝑀𝑊ℎ
= 131 844 €/

𝑎  

 

Lasketaan vuotuinen nettosäästö vähentämällä huolto- ja ylläpitokustannukset vuotuisista 

säästöistä. 

 

𝑉𝑢𝑜𝑡𝑢𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑠ää𝑠𝑡ö = 131 844 € − 8 892 € = 122 952 €/𝑎  

 

Lasketaan diskonttaustekijä yhtälöllä (23) sekä nettonykyarvo 10 vuoden tarkastelujaksolle. 

Tulokset on esitetty taulukossa 29. 

 

Taulukko 29. Laskennan nettonykyarvon tulokset. 

Vuosi Investointi Nettosäästö Korkotekijä Nykyarvo Nettonykyarvo 

n € €/a   € € 

0 355 697 €       -355 697 € 

1   122 952 € 0,9524 117 097 € -238 600 € 

2   122 952 € 0,9070 111 521 € -127 080 € 

3   122 952 € 0,8638 106 210 € -20 869 € 

4   122 952 € 0,8227 101 153 € 80 283 € 

5   122 952 € 0,7835 96 336 € 176 619 € 

6   122 952 € 0,7462 91 748 € 268 367 € 

7   122 952 € 0,7107 87 379 € 355 747 € 

8   122 952 € 0,6768 83 218 € 438 965 € 

9   122 952 € 0,6446 79 256 € 518 221 € 

10   122 952 € 0,6139 75 482 € 593 702 € 

 

Kuvassa 51 on esitetty laskennan nettonykyarvo ja takaisinmaksuaika diagrammissa 10 vuo-

den tarkastelujaksolla. 
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Kuva 51. Investoinnin nettonykyarvo ja takaisinmaksuaika. 

 

Taulukon 29 nettonykyarvosta nähdään, että korollinen takaisinmaksuaika on kolmannen 

ja neljännen vuoden välissä, jossa nettonykyarvo muuttuu positiiviseksi. Sama voidaan ha-

vaita kuvasta 51.  

 

Korollinen takaisimaksuaika voidaan laskea nettonykyarvon perusteella käyttäen lineaa-

rista optimointia [22].   

 

𝐾𝑜𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 = 3 +
−20 869 ∗(−1)

101 153
= 3,2 𝑎  

 

Yhtälössä käytetyt luvut on esitetty taulukossa 30 sinisellä. 
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Taulukko 30. Korollisen takaisinmaksuajan laskennassa käytetyt luvut. 

Vuosi Investointi Nettosäästö Korkotekijä Nykyarvo Nettonykyarvo 

n € €/a   € € 

0 355 697 €       -355 697 € 

1   122 952 € 0,9524 117 097 € -238 600 € 

2   122 952 € 0,9070 111 521 € -127 080 € 

3   122 952 € 0,8638 106 210 € -20 869 € 

4   122 952 € 0,8227 101 153 € 80 283 € 

5   122 952 € 0,7835 96 336 € 176 619 € 

6   122 952 € 0,7462 91 748 € 268 367 € 

7   122 952 € 0,7107 87 379 € 355 747 € 

8   122 952 € 0,6768 83 218 € 438 965 € 

9   122 952 € 0,6446 79 256 € 518 221 € 

10   122 952 € 0,6139 75 482 € 593 702 € 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että lisälämmöntalteenoton lisääminen tehtaaseen on 

hyvinkin kannattavaa. Lämmöntalteenotolla voidaan kattaa koko kiinteistön lämmitystehon-

tarve prosessi-ilmaa ja huippupakkasia lukuun ottamatta. Lämpö kannattaa ohjata ensisijai-

sesti takaisin prosessiin aina kun mahdollista. Prosessi-ilman ongelmana on korkeat lämpö-

tilat, joten sinne ei voida ajaa matalalämpöistä lämpöä. Ilma-ilmajärjestelmien paras läm-

möntalteenottomuoto vaikuttaa olevan vastavirtalevylämmönsiirrin, niiltä osin, kun pyöri-

vää kennoa ei voida hyödyntää. Ilma-nestelämmönsiirtiminä soveltuvimmalta järjestelmältä 

vaikuttaa liuospatterit. 

 

Maakaasuverkoston korkeat toisiolämpötilat vaikuttavat negatiivisesti lämmöntalteenot-

toon, sillä sinne ei pystytä jatkuvasti ajamaan matalalämpötilaista lämpöä. Lämmöntalteen-

ottolämpö kannattaa hyödyntää verkostojen kylmimpien virtausten kuten lämpimän käyttö-

veden esilämmitykseen tai maakaasun toisioverkoston paluuveteen. Lämmöntalteenotto 

olisi syytä toteuttaa, niin että se voidaan automaation kautta ohjata aina sinne missä sille on 

eniten tarvetta, sillä sitä ei voida ohjata ympärivuotisesti kaikkiin järjestelmiin. 

 

Lämmöntalteenottoa voidaan lisätä tarpeiden mukaan osissa. Kuivauslinjastoista saadaan 

eniten energiaa talteen jäähdytyslohkoista suurien ilmamäärien ansiosta, mutta jäähdytys-

lohkojen lämpötilat ovat matalammat, kuin muissa osissa. Toiseksi eniten energiaa saadaan 

talteen uunilohkoista, joissa on selvästi korkeimmat lämpötilat sekä kohtalaisen suuret ilma-

määrät. Vähiten energiaa saadaan talteen huuvista, joilla on huomattavasti pienemmät ilma-

määrät. Huuvalla kaksi on kuitenkin suhteellisen korkeat lämpötilat, jolloin sitä voidaan 

käyttää johonkin spesifiin järjestelmään. Järkevin järjestys kuivauslinjaston lämmöntalteen-

otolle vaikuttaa olevan seuraavanlainen: 

 

1. Uunilohkot 1–3 

2. Jäähdytyslohko 1 (korkeampi lämpötila, kuin lohkolla 2) 

3. Jäähdytyslohko 2 

4. Huuva 2 (korkeampi lämpötila, kuin huuvalla 1) 

5. Huuva 1  
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Huuvan 1 lämmöntalteenottoa on syytä miettiä, saadaanko siitä tarpeeksi energiaa/lisäarvoa 

järjestelmille missään olosuhteissa. 

Kiinteistössä on edelleen useita kohtia, joihin lämpötilat kerrostuvat ja niissä on vielä lisä-

potentiaalia jäljellä. Samoin yleisilmanvaihdossa on edelleen hyvin rajallisesti lämmöntal-

teenottolaitteita. Teollisuuden lämmöntalteenottolaitteiston toteuttamiseen on syytä käyttää 

alan erityissuunnittelijoita, urakoitsijoita sekä laitevalmistajia.  
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Liite 12. Cembrit 1 lämmöntalteenoton potentiaali [7, s. 640]. 

  



 

Liite 13. Cembrit 2 lämmöntalteenoton potentiaali [7, s. 640]. 

  



 

Liite 14. Cembrit 3 lämmöntalteenoton potentiaali [7, s. 640]. 

 

 



 

Liite 15. Vesi-etyleeniglykoliseoksen ominaisuudet [23]. 

Etyleeniglykolin ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 

  Lämpötila [°C] 

Glykoli [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0 4,203 4,195 4,189 4,185 4,183 4,183 4,186 4,191 4,198 4,208 4,219 

10 4,071 4,079 4,087 4,096 4,105 4,115 4,125 4,136 4,147 4,158 4,171 

20 3,918 3,935 3,951 3,968 3,985 4,002 4,018 4,035 4,052 4,069 4,085 

30 3,764 3,785 3,807 3,828 3,850 3,872 3,893 3,915 3,936 3,958 3,979 

40 3,595 3,621 3,647 3,674 3,700 3,726 3,752 3,778 3,805 3,831 3,857 

50 3,412 3,442 3,473 3,504 3,534 3,565 3,596 3,626 3,657 3,688 3,718 

60 3,214 3,249 3,284 3,319 3,354 3,389 3,424 3,458 3,493 3,528 3,563 
 

Etyleeniglykolin tiheys [kg/m³] 

  Lämpötila [°C] 

Etyleeniglykoli [%] -25 -14 -8 -4 0 20 40 60 80 100 

0         1 001 998 993 987 980 972 

10       1 019 1 018 1 014 1 008 1 000 992 984 

20     1 038 1 037 1 036 1 030 1 022 1 014 1 005 995 

30   1 058 1 056 1 055 1 054 1 046 1 037 1 027 1 017 1 007 

40 1 080 1 077 1 075 1 073 1 072 1 063 1 052 1 041 1 030 1 018 

50 1 100 1 096 1 093 1 092 1 090 1 079 1 067 1 055 1 042 1 030 

60 1 120 1 115 1 112 1 110 1 107 1 095 1 082 1 068 1 055 1 042 

  

Kuivan ilman ominaisuudet 

T [°C] ρ [kg/m³] Cp [kJ/kgK] 

0 1,29 1,005 

10 1,25 1,006 

20 1,20 1,006 

30 1,16 1,007 

40 1,13 1,007 

50 1,09 1,008 

60 1,06 1,009 

70 1,03 1,010 

80 1,00 1,010 

90 0,97 1,011 

100 0,95 1,012 

120 0,90 1,013 

140 0,85 1,015 



 

Liite 16. Veden ominaisuudet lämpötilan mukaan [8, s. 240] [3, s. 427]. 
 

Veden ominaisuudet 

T [°C] ρ [kg/m³] Kyllästyspaine [Pa] Cp [kJ/kgK] 

0 999,8 611 4,217 

2 999,9 706   

4 1 000 813   

6 999,9 935   

8 999,8 1 073   

10 999,7 1 228 4,193 

12 999,4 1 402   

14 999,2 1 598   

16 998,9 1 817   

18 998,5 2 063   

20 998,2 2 337 4,182 

22 997,7 2 643   

24 997,2 2 982   

26 996,6 3 360   

28 996,1 3 778   

30 995,7 4 241 4,179 

32 994,9 4 753   

34 994,2 5 318   

36 993,4 5 939   

38 992,8 6 623   

40 992,2 7 374 4,179 

45 990,2 9 581   

50 988,0 12 334 4,181 

55 985,7 15 740   

60 983,2 19 920 4,185 

65 980,6 25 010   

70 977,8 31 160 4,19 

75 974,8 38 550   

80 971,8 47 360 4,197 

85 968,6 57 800   

90 965,3 70 110 4,205 

95 961,8 84 530   

100 958,4 101 320 4,216 

150 916,9 476 000 4,31 

200 864,6 1 555 100   

 

 

 
 



 

Liite 17. LVIA-töiden kustannusarvio [24] [20]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putkityöt Hinta [€ alv 0 %] 

HST-putket, hitsaten DN100 3 360 € 

HST-putket, hitsaten DN125 5 670 € 

HST-putket 76,1 2 457 € 

Kulmat yms. Osat 3 720 € 

Hallinnolliset, työnjohto yms. 3 446 € 

Putkityöt yhteensä 18 653 € 

Putkiosat   

HST DN100 2 570 € 

HST DN125 3 690 € 

HST 76,1 1 176 € 

Kannakkeet 520 € 

Kulmat 1 860 € 

Venttiilit (mekaaniset) DN100 3 480 € 

Venttiilit (mekaaniset) DN125 4 644 € 

Moottoroidut venttiilit 3 837 € 

Putkiosat yhteensä 21 777 € 

Eristystyöt   

Mineraalivillakouru (putket) 8 650 € 

Mineraalivillamatot (IV) 11 367 € 

Hallinnolliset työnjohto yms. 1 656 € 

Eristystyöt yhteensä 21 673 € 

Eristysosat   

Eristeet IV 6 470 € 

Eristeet LV 1 920 € 

Tarvikkeet 839 € 

Eristysosat yhteensä 9 229 € 

Ilmanvaihtotyöt   

Kanavat d=800 mm 9 435 € 

Muut osat 5 537 € 

Hallinnolliset työnjohto yms. 4 492 € 

Ilmanvaihtotyöt yhteensä 19 464 € 

Ilmanvaihtotarvikkeet   

Kanava d=800 mm 8 700 € 

90 ° mutka yms. Osat 6 936 € 

Kannakkeet 2 250 € 

Sulkupelti 1 680 € 

Ilmanvaihtotarvikkeet yhteensä 19 566 € 

Automaatio- ja sähkö   

Automaatio ja sähkö 43 000 € 



 

Liite 18. LTO-laitteistojen kustannusarvio sisältäen työt [21]. 
 

Laite Hinta [€ alv 0 %] sis. työt 

Pumput 6 120 € 

Levylämmönsiirtimet (neste) 11 200 € 

Levylämmönsiirrin (ilma) 13 100 € 

Nestepatterit 72 800 € 

Puhaltimet 26 680 € 

  

Yhteensä 129 900 € 

 


