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The objective of this master's thesis was to examine whether alternative heating solutions 

can achieve financial savings in the case of the target company. Heat container, biogas 

boiler, mechanical high temperature heat pump and electric boiler were selected as alterna-

tive heating solutions based on the literary review. In the target company, it is also possible 

to take advantage of heat storage. 

 The study was conducted as a survey to determine the annual cost of heating solu-

tions. The research group was companies which operate in Finland. The annual cost was 

compared with the cost of the current heating system and the annual net cash flow was cal-

culated. Finally, a profitability and sensitivity review were calculated. 

 The Master's thesis was able to prove that an alternative heating solution can 

achieve financial savings while the payback with interest remains below 3 years. The best 

payback with interest was 1.05 years.  
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1 JOHDANTO 

Energian käyttö on yksi yhteiskunnan kulmakivistä. Yhteiskunta tarvitsee toimiakseen 

lämpöä ja sähköä. Nämä edellytykset täytetään hyödyntämällä fossiilisia polttoaineita tai 

uusiutuvia energialähteitä. Tällä hetkellä energiasektori on murroksessa, sillä fossiilisten 

polttoaineiden käyttöä vähennetään siirtymällä uusiutuvaan energiaan. Siirtymisen taustalla 

on tiedon lisääntyminen kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamista ongelmista ja niiden seu-

rauksista. Suurimpana ongelmana pidetään ilmastonmuutosta, jonka seuraukset ovat maa-

ilmanlaajuiset. Ilmastonmuutoksen taustalla on kasvihuonekaasupäästöjen lisääntyminen 

ilmakehässä, joka estää maasta lähtevän lämpösäteilyn pääsyn avaruuteen. Ilmakehään 

jäänyt lämpösäteily nostaa maapallon lämpötilaa, jolla on suoria seurauksia ilmaston käyt-

täytymiseen. Sään ääriolosuhteet lisääntyvät, jolloin esimerkiksi kuivuus ja tulvat yleisty-

vät (Gardoni et al. 2018, 3-4). Lisäksi lämpötilan nousu vauhdittaa napajäätiköiden sula-

mista, jolloin merenpinta nousee ja ajaa alavien alueiden yhteiskuntia pois nykyisiltä 

asuinalueiltaan (Gardoni et al. 2018, 3-4). 

Kasvihuonekaasupäästöjä syntyy etenkin fossiilisten polttoaineiden palamisesta, 

koska ilmakehään vapautuu hiilidioksidia, joka on ollut sitoutuneena fossiiliseen polttoai-

neeseen miljoonia vuosia. Päästöt ovat kasvaneet yli 66 % vuodesta 1990 vuoteen 2018. 

Energian käyttöön liittyviä hiilidioksidipäästöjä syntyi noin 20 Gt vuonna 1990, kun vuon-

na 2018 niitä syntyi jo yli 33 Gt. (International Energy Agency 2020). Käytetyimmät fos-

siiliset polttoaineet olivat maakaasu, hiili ja öljy. Päästöjä syntyi hiilestä 14,8 Gt, öljystä 

11,4 Gt ja maakaasusta 7,1 Gt (International Energy Agency 2021). Näistä etenkin hiilen 

käyttöä on onnistuttu laskemaan kuluvien vuosien aikana. Vuonna 2019 kehittyvissä mais-

sa hiilen käyttö energiantuotannossa laski 15 %. Hiilen käyttöä korvattiin lisäämällä uusiu-

tuvaa energiantuotantoa ja ydinvoimaa sekä siirtymällä hiilestä kaasuun. (International 

Energy Agency 2020.) Vaikka hiili ja kaasu ovat molemmat fossiilisia polttoaineita niin 

siirtyminen kaasuun on ympäristöystävällisempää, sillä kaasun päästökerroin on pienempi 

kuin hiilen (Tilastokeskus 2020a). 

Maailmalla on ryhdytty toimiin ilmastonmuutosta vastaan ja esimerkiksi vuonna 

2015 Pariisin ilmastosopimuksessa sovittiin tavoitteista ilmastonmuutoksen ehkäisemisek-

si. Sopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu alle 2°C, mielellään 

alle 1,5°C. Tavoitteeseen voidaan päästä, jos maapallo on päästöjen suhteen neutraali vuo-
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teen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa, että ilmakehään päästetyt kasvihuonekaasupäästöt 

ovat yhtä suuret kuin ilmakehästä otetut kasvihuonekaasupäästöt. Pariisin ilmastosopimus 

on maailmanlaajuinen ja oikeudellisesti sitova ilmastosopimus. (Ympäristöministeriö.) 

Euroopassa ilmastonmuutokseen ja kasvihuonekaasupäästöihin on puututtu päästö-

oikeuksien avulla. Päästöoikeuksien tarkoitus on vähentää saastuttavien polttoaineiden 

käyttöä korvaamalla ne vähemmän saastuttavilla energialähteillä kuten uusiutuvalla ener-

gialla. Päästökaupan piiriin kuuluvien laitoksien täytyy hankkia päästöoikeuksia laitoksen 

päästöjen verran. Päästöoikeuksia hankitaan pääosin huutokauppaamalla, sillä ilmaisten 

päästöoikeusien osuus on vähentynyt vuosittain. Päästöoikeuksien vähentyminen on johta-

nut päästöoikeuksien hintojen kasvuun. Päästöoikeuksien hintojen kasvaminen nostaa fos-

siilista polttoainetta käyttävien laitoksien tuotantokustannuksia, joka parantaa uusiutuvan 

energiantuotannon kannattavuutta (Pöyry 2011, 24). 

 Ilmastonmuutos, päästökauppa ja Pariisin ilmastosopimus ovat kaikki omalta osal-

taan vauhdittaneet puhtaamman energiantuotannon lisääntymistä. Puhtaamman energian-

tuotannon lisääntyminen ja teknologian kehittyminen ovat laskeneet vaihtoehtoisten tuo-

tantomuotojen kustannuksia ja näin ollen uusiutuvasta energiasta on tullut kilpailukykyistä 

verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.  

1.1 Taustaa 

Suomalaisessa teollisuudessa käytettiin energiaa 520 petajoulea (144 TWh) vuonna 2019. 

Puupolttoaineiden osuus kokonaiskäytöstä oli yli 40 %, sähkön nettohankinnan osuus yli 

20 % ja öljyn yli 10 %. Loput energialähteet suuruusjärjestyksessä olivat hankittu lämpö, 

hiili, maakaasu, muut energialähteet ja turve. Polttoaineiden käytössä on nähtävillä muutos 

fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvaa energiantuotantoa. Kymmenessä vuodessa fos-

siilisten polttoaineiden ja turpeen osuus teollisuuden energian käytöstä on pudonnut 35 

prosentista 26 prosenttiin. (Tilastokeskus 2020b, 1-2.)  

 Fossiilisten polttoaineiden vähentyminen lisää uusiutuvaa energiantuotantoa. Fos-

siilisia polttoaineita voidaan korvata uusiutuvalla energialla kuten biomassalla, geoläm-

möllä, tuuli- ja aurinkovoimalla Lisäksi hyödyntämällä prosessien hukkalämpöä ja paran-

tamalla energiatehokkuutta voidaan vähentää primäärienergian tarvetta. Hukkalämpöä voi-

daan hyödyntää esimerkiksi poistoilmalämpöpumpuilla, jossa ilmanvaihdon poistokanavan 
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hukkalämpö otetaan talteen ja sen lämpötilatasoa nostetaan lämpöpumpuilla käyttökohtee-

seen sopivaksi. 

Energian tuotannon ja erilaisten lämmitysratkaisujen muutos on myös havaittavissa 

diplomityön kohteena olevan teollisuuslaitoksen lämmitysratkaisuissa. Vuonna 2005 lai-

toksen valmistuessa erään yksikköprosessin lämmitysratkaisuksi valittiin kaksi öljykattilaa. 

Öljykattilat ovat edelleen osa laitoksen prosessia sekä varalämmityksenä mahdollisten pro-

sessihäiriöiden varalta. Laitosta on laajennettu vuosien varrella ja tällä hetkellä laitoksessa 

on öljykattiloiden lisäksi kolme teollisuuslämpöpumppua. Teollisuuslämpöpumput hyö-

dyntävät laitoksen hallitiloihin muodostunutta lämpöä sekä poistokanavan hukkalämpöä. 

Diplomityöhön ryhdyttiin osittain teollisuuslämpöpumppujen käytöstä saadun kokemuksen 

pohjalta sekä lämmitysratkaisujen kehittymisen seurauksesta viimeisen 16 vuoden aikana.  

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

Tämän diplomityön tutkimusongelma on selvittää, mitkä lämmitysratkaisut soveltuvat kor-

vaamaan nykyisen lämmitysjärjestelmän. Tämän jälkeen selvitetään vaihtoehtoisten läm-

mitysratkaisujen kannattavuus. Diplomityön tavoitteena on tutkia, voidaanko vaihtoehtoi-

sella lämmitysjärjestelmällä saavuttaa taloudellista säästöä. Korollisen takaisinmaksuajan 

oletetaan olevan alle 3 vuotta. 

Lämmitysratkaisujen soveltuvuustarkastelu aloitetaan tutkimalla nykyistä lämmitys-

järjestelmää. Lämmitysjärjestelmästä selvitetään prosessin raja-arvot, jotka vaihtoehtoisen 

lämmitysratkaisun on täytettävä. Työssä tutkittavia vaihtoehtoisia lämmitysratkaisuja ovat 

hakekattila, biokaasukattila, lämpöpumppu ja sähkökattila. Suomessa suurin osa sähköstä 

tuotetaan uusiutuvalla energialla ja ydinvoimalla, joten sähkölämmitys on puhtaampi läm-

mitysmuoto kuin öljylämmitys. Lämmitysratkaisujen lisäksi työssä tutkitaan lämmön va-

rastoinnin mahdollisuutta. Lämmitysratkaisun soveltuvuus prosessiin tehdään kirjallisuus-

selvityksen ja prosessin raja-arvojen pohjalta. Prosessiin soveltuvat lämmitysratkaisut ote-

taan jatkotarkasteluun ja niiden osalta edetään kyselytutkimukseen.  

1.3 Tutkimusmetodologia 

Tutkimuksessa tehdään kirjallisuusselvitys kahdesta asiakokonaisuudesta. Ensimmäinen 

kirjallisuusselvitys tehdään kohdeyritys LABIO Oy:stä. Kirjallisuusselvityksessä pohjama-

teriaalina käytetään yrityksen omavalvontasuunnitelmaa ja ympäristölupaa. Omavalvonta-
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suunnitelma on yrityksen sisäinen asiakirja ja ympäristölupa on avoin asiakirja. Kirjalli-

suusselvityksen toinen osa liittyy lämmitysratkaisuihin. Siinä selvitetään erilaisten lämmi-

tysratkaisujen tekninen toiminta sekä niissä käytettyjen polttoaineiden ominaisuuksia. 

Laitoksen nykyisestä prosessilämmityksestä tehdään nykytilaselvitys, jossa selvite-

tään järjestelmän lämpötehot, pysyvyyskäyrät ja kustannukset. Selvityksessä hyödynnetään 

laitoksen prosessinohjausjärjestelmää ja sen mittauksia. Nykytila- ja kirjallisuusselvityksen 

kautta saadun tiedon pohjalta selvitetään vaihtoehtoisten lämmitysratkaisujen soveltuvuus 

prosessiin. Prosessiin soveltuvien lämmitysratkaisujen osalta edetään tutkimukseen. Tut-

kimus tehdään kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. Kyselytutkimuksessa lähetetään 

avoin kyselylomake Suomessa toimiville yrityksille. Kyselomakkeessa pyydetään vastauk-

set vaihtoehtoisen lämmitysratkaisun investointi-, käyttö- ja huoltokustannuksista sekä 

hyötysuhteesta ja tehon säätöalueesta. Kyselytutkimus toteutetaan sähköpostin avulla. Yri-

tyksillä on aikaa vasta kyselyyn 2 viikkoa. Kyselyn kautta saadut tiedot esitetään työssä 

nimettöminä. 

Kyselytutkimuksen kautta saatujen tietojen avulla lasketaan vaihtoehtoisten lämmi-

tysratkaisujen vuosikustannukset. Vuosikustannusten laskennassa otetaan huomioon pää-

oma, energia-, käyttö- ja huoltokustannukset. Tuloksia verrataan nykyisen öljylämmityk-

sen vuosikustannuksiin ja lasketaan vuotuinen kassavirta. Tulokset analysoidaan graafisesti 

ja numeerisesti sekä regressioanalyysin ja Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. Graa-

finen analyysi tehdään histogrammin avulla. Numeerisessa analyysissä käytetään keskiar-

voa, keskihajontaa, mediaania, minimiä, maksimia, alakvartitiilia ja yläkvartitiilia. Regres-

sioanalyysin avulla tutkitaan vuotuisen kassavirran riippuvuutta energiakustannuksista. 

Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla tutkitaan vuotuisen kassavirran riippuvuutta pää-

oma- ja energiakustannuksista. Lisäksi tuloksille tehdään kannattavuus- ja herkkyystarkas-

telu. Kannattavuustarkastelussa selvitetään investointien korollinen takaisinmaksuaika, si-

säinen korkokanta sekä nettonykyarvo. Herkkyystarkastelussa tutkitaan investoinnin kan-

nattavuuteen vaikuttavien tekijöiden muutosta. Muuttujina käytetään kevyen polttoöljyn 

hintaa, energia- ja investointikustannuksia.  

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Diplomityö alkaa kaksiosaisella kirjallisuusselvityksellä. Ensimmäinen kirjallisuusselvitys 

alkaa luvusta kaksi. Kirjallisuusselvityksessä käydään läpi kohdeyritys LABIO Oy:n toi-
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mintaa. Kolmannessa luvussa on kirjallisuusselvitys prosessien lämmitysratkaisuista. 

Lämmitysratkaisuista selvitetään niiden toiminta ja minkälaisia polttoaineita niissä käyte-

tään. Neljännessä luvussa selvitetään tutkimuksen kohteena olevan laitoksen yksikköpro-

sessin toiminta sekä sen nykytila. Nykytilaselvityksen pohjalta saadaan raja-arvot, jotka 

lämmitysratkaisun täytyy täyttää. Samalla tutkitaan mitkä kirjallisuusselvityksen lämmitys-

ratkaisuista soveltuvat prosessiin ja mitä tekijöitä täytyy huomioida. Viidennessä luvussa 

käydään läpi kyselytutkimuksen luonne sekä tehdään kyselylomake, johon liitetään lähtö-

tiedot. Kuudennessa luvussa esitetään kyselytutkimuksen pohjalta saadut tulokset. Tulok-

sien avulla lasketaan lämmitysratkaisujen vuosikustannukset ja verrataan nykyisen lämmi-

tysjärjestelmän kustannuksiin. Seitsemännessä luvussa analysoidaan tutkimustuloksia. 

Analysointi toteutetaan numeerisen-, graafisen-, kannattavuus- ja herkkyystarkastelun 

avulla sekä korrelaatioiden tutkimisella. Kahdeksannessa luvussa esitetään johtopäätökset, 

jotka tutkimus on osoittanut sekä vastataan tutkimusongelmaan. 
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2 LABIO Oy 

LABIO Oy on vuonna 2003 perustettu kunnallinen yritys, jonka liiketoiminta keskittyy 

biojätteen ja puhdistamolietteen käsittelypalveluihin. Yrityksellä on kaksi omistajaa, Lahti 

Aqua Oy 60 % ja Salpakierto Oy 40 %. Laitoksen toiminta sijoittuu Lahden Kujalassa si-

jaitsevaan käsittelykeskukseen. Laitoksen tarjoama käsittelyprosessi koostuu kaasutuksesta 

ja kompostoinnista. Käsittelyyn tulevasta materiaalista pystytään hyödyntämään 98 %. Ma-

teriaalista tehdään erilaisten prosessien avulla kahta lopputuotetta, kompostia ja biokaasua. 

Nämä menevät kokonaisuudessaan hyötykäyttöön. (LABIO Oy 2021a.) Kuvassa 1 

esitetään lyhyesti LABIO Oy:n laitoskokonaisuuden toiminta. 

 

 
Kuva 1. LABIO Oy:n prosessikuvaus (LABIO Oy 2021c). 

2.1 Biokaasulaitos 

LABIO Oy:n biokaasulaitos on otettu käyttöön vuonna 2014. Se on yksi Suomen suurim-

pia biokaasulaitoksia 50 GWh tuotantokapasiteetillaan. Laitoksella tuotettu biokaasu puh-

distetaan maakaasua vastaavaksi, jonka jälkeen se syötetään Gasgridin maakaasuverkkoon. 
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Tuotetulla biokaasulla voidaan korvata 4 500 henkilöauton polttoainekulutus. (LABIO Oy 

2021b.) 

2.1.1 Biokaasulaitos mekaaninen käsittely 

Biokaasuprosessi alkaa materiaalin vastaanottamisella. Biokaasuprosessin materiaalina 

käytetään biohajoavaa jätettä, kuten kaupan ja teollisuuden biojätteitä, erilliskerättyjä bio-

jäteitä ja mädättämätöntä lietettä. Biojätteet ja lietteet ohjataan laitokselle erillisiin vas-

taanottotiloihin ennen kuin ne ajetaan biokaasulaitokseen. Liete ohjataan suoraan erilliseen 

varastointibunkkeriin. Biojäte vastaanotetaan kippaustasoilta, josta se siirretään pyörä-

kuormaajan avulla murskaimeen. Murskaimen tarkoituksena on hienontaa suuret kappaleet 

pienemmiksi sekä hajottaa pakattu biojäte. Murskauksen jälkeen materiaali siirretään ruu-

vikuljettimien avulla ruuviseulalle, jossa materiaalin erottelu tapahtuu. Seulonnassa käyte-

tään 50-80mm seulontaverkkoa. Seulonnan avulla materiaalista saadaan erotettua biokaa-

sun tuotantoon parhaiten soveltuva osa. Ruuviseulan läpäissyt materiaali ohjataan biojät-

teen varastointibunkkeriin ja ruuviseulan ylite ajetaan varastointitilaan odottamaan jatko-

käsittelyä. (Ympäristölupa 2014, 5-8.) Varastointibunkkeriin ohjattu materiaali syötetään 

biokaasulaitokselle ruuvikuljettimien avulla. Varastointibunkkerin materiaali on murs-

kauksen jäljiltä tasalaatuisempaa, jolloin ylimääräisten epäpuhtauksien poistaminen onnis-

tuu paremmin. Metallit poistetaan materiaalivirrasta magneettikuljettimen avulla. Metallien 

ajautuminen biokaasuprosessiin on epätoivottua, sillä metallit eivät hajoa prosessissa vaan 

vajoavat reaktoreiden pohjalle. Puhdistettu materiaali jatkaa kulkuaan kohti biokaasulai-

toksen reaktoreita. Materiaalin sekaan lisätään pumppaamalla lietettä sekä mahdollisesti 

nestemäistä biojätettä. Murskattu biojäte ja liete muodostuvat yhdessä syötteen, joka syöte-

tään lopuksi reaktoriin. (Omavalvontasuunnitelma 2018, 15-16.) 

2.1.2 Biokaasun tuottaminen 

Biokaasulaitoksen mädätysprosessina käytetään mesofiilista kuivamädätystä. Mesofiilinen 

kuivamädätys tarkoittaa, että reaktoriin syötettävän syötteen kuiva-ainepitoisuus on 20-50 

% ja prosessin lämpötila on 35-37°C. Jos syötteen kuiva-ainepitoisuus olisi 5-15 %, niin 

puhuttaisiin märkämädätyksestä. (Latvala 2009, 29.) Mesofiilisessa mädätysprosessissa 

käytetty lämpötila vaihtelee lähteestä riippuen. Latvalan (2009, 29) mukaan mädätyspro-

sessi on mesofiilinen, kun lämpötila on 35-37°C. Kymäläisen ja Pakarisen (2015, 64) mu-
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kaan prosessi on mesofiilinen, kun lämpötila on 35-43°C. Laitoksessa käytetään 42°C läm-

pötilaa, joten sitä voidaan pitää mesofiilisena mädätysprosessina.  

Prosessin lämpötilan nouseminen korkeammaksi muuttaisi mesofiilisen prosessin 

termofiiliseksi. Termofiilisessa prosessissa lämpötila on 50-55°C. Mesofiilinen ja termofii-

linen prosessi eroavat toisistaan lämpötilaeron lisäksi prosessin nopeuden ja mikrobien 

herkkyyden osalta. Korkeammassa lämpötilassa eli termofiilisessa prosessissa metanogeeni 

mikrobit kasvavat nopeammin kuin mesofiilisessa prosessissa, mutta ovat tarkempia pro-

sessin olosuhteille. Termofiilinen prosessi vaatii tasalaatuisemmat olosuhteet lämpötilan 

suhteen. Lämpötilan vaihtelu saa olla enintään +/-2°C. Mesofiilisessa prosessissa metano-

geeni mikrobit eivät kasva yhtä nopeasti kuin termofiilisessa, mutta toisaalta se ei ole yhtä 

herkkä lämpötilan muutoksille. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 64.) 

Varsinainen biokaasun tuotanto tapahtuu orgaanisen aineen anaerobisen hajoamisen 

seurauksena. Syöte, joka koostuu biohajoavista jätteistä ja mädättämättömästä lietteestä, 

ajetaan reaktoriin sisään, jossa materiaalin lämpötila on 42°C. Biohajoavien jätteiden ja 

mädättämättömien lietteiden orgaaninen aine koostuu pitkälti proteiineista, hiilihydraateis-

ta ja rasvoista. Ensimmäisessä vaiheessa eli hydrolyysissä reaktorissa olevat mikrobit alka-

vat hajottamaan syötteen sisältämää orgaanista ainetta entsyymien avulla. Hiilihydraatteja 

hajottavat amalyysi-entsyymit, jonka seurauksena syntyy sokereita. Proteiineja hajottavat 

proteaasit, jonka seurauksena syntyy aminohappoja. Rasvoja hajottavat lipaasit, jonka seu-

rauksena syntyy rasvahappoja ja glyserolia. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 61.) 

Seuraavaa vaihetta kutsutaan asidogeneesiksi. Fermentoitavat mikrobit käyttävät en-

simmäisen vaiheen hajoamistuotteita hyväksi. Asidogeneesissä tuotetaan haituvia rasva-

happoja, lyhenne VFA. Lisäksi reaktiotuotteena syntyy ammoniakkia, hiilidioksidia ja ve-

tyä. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 61.) 

Kolmannessa vaiheessa eli asetogeneesissä tuotetaan toisen vaiheen hajoamistuot-

teista metaanin tuotannon raaka-aineita. Metaanin tuotannon raaka-aineita ovat asetaatti, 

vety ja hiilidioksidi. Lisäksi tässä vaiheessa asetogeeniset bakteerit toimivat yhdessä meta-

nogeenien kanssa, jotta vedyn määrä prosessissa pysyy tasapainossa. Metanogeenit muun-

tavat vetyä metaaniksi, joka auttaa asetogeenien toimintaa. Korkea vetypitoisuus estää ase-

togeenien toimintaa ja on näin ollen haitaksi prosessille. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 

61.) 
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Neljännessä vaiheessa eli metanogeneesissä tuotetaan hiilidioksidia ja metaania. Hii-

lidioksidia ja metaania muodostetaan edellisen vaiheen hajoamistuotteista eli asetaatista, 

vedystä ja hiilidioksidista. Metanogeenit käyttävät metaanin muodostamiseen joko asetaat-

tia tai vetyä. Asetaatista metaania muodostavat asetiklastit tai asetotrofilit ja vedystä me-

taania muodostavat hydrogenotrofisit. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 61.) 

Kuvasta 2 nähdään biokaasun muodostumisen prosessi kokonaisuudessaan. Syöte 

toimii prosessin käynnistäjänä, jonka jälkeen jokaisen vaiheen hajoamistuote on seuraavan 

vaiheen alkutuote. Biokaasun muodostumisessa on tärkeää, että olosuhteet pysyvät mah-

dollisimman tasapainoisina eikä syötteen laatu vaihtele suuresti.  Näin vältytään prosessin 

häiriöiltä. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 60.) 

 

 
Kuva 2. Biokaasun muodostuminen (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 60) 

2.1.3 Biokaasun jatkokäsittely 

Reaktorissa tapahtuneessa mesofiilisessa kuivamädätyksessä syntynyt biokaasu kerätään 

reaktorin yläosaan, josta se johdetaan kaasuvarastoon. Kaasuvarastosta lähtee kaksi linjaa, 

joista toinen johtaa kaasusoihtuun ja toinen jalostuslaitokselle. (Ympäristölupa 2014, 6-7.) 

Jalostuslaitoksen vikatilanteissa, kaasun huonon laadun tai ylituotannon seurauksena on 
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mahdollista, että kaasusoihtua joudutaan käyttämään. Pääsääntöisesti tuotettu maakaasu 

johdetaan jalostuslaitokselle, jossa kaasun metaanipitoisuus nostetaan vähintään 98 %. 

Tämän jälkeen puhdistettu biokaasu johdetaan maakaasuverkkoon. 

2.2 Kompostointilaitos 

Biokaasuprosessissa muodostuu biokaasun lisäksi mädätejäännöstä. Mädätejäännös on 

biokaasureaktorista ulos pumpattavaa materiaali, jonka on viipynyt reaktorissa 20-24 päi-

vää muodostaen biokaasua. Reaktorissa mesofiilisen prosessin seurauksena syötteen koos-

tumus muuttuu ja kuiva-ainepitoisuus laskee. Sisään menevän syötteen kuiva-ainepitoisuus 

on 20-40 %, kun ulos tulevan mädätejäännöksen kuiva-ainepitoisuus on 16-23 %. Mädäte-

jäännöstä pumpataan reaktoreista pois mäntäpumpuilla ja se johdetaan putkistoa pitkin 

kompostointilaitoksen puolelle. (Ympäristölupa 2014, 7.) 

Kompostointilaitoksessa käsitellään biokaasulaitokselta tuleva mädätejäännös, biokaa-

suprosessin ulkopuolelle jäänyt biojäte, mädätetty liete sekä puutarhajätteet. Lisäksi jouk-

koon lisätään tukiainetta, joka voi olla kierrätettyä kompostia, kompostin seulottuja jakeita 

tai murskattu viherjätettä. Kaikki edellä mainitut materiaalit yhdistetään mekaanisessa se-

koittimessa kompostisyötteeksi, joka ajetaan hihnakuljettimia pitkin kompostointitunnelei-

hin. (Ympäristölupa 2014, 8.) 

2.2.1 Materiaalin kompostointi 

Ensimmäisen vaiheen kompostointitunneleissa tapahtuu varsinaisen kompostoituminen. 

Kompostisyöte ajetaan tunneliin hihnakuljettimia pitkin, jossa automaattinen täyttölaite 

täyttää tunnelin tasaisesti halutun täyttökorkeuden mukaisesti. Kompostointitunneleihin 

puhalletaan esilämmitettyä ilmaa, jolloin kompostisyöte lämpenee. Samalla prosessiin saa-

daan ajettua lisää happea.  

Biokaasulaitoksen reaktoreissa tapahtuva prosessi on anaerobinen eli tapahtuu il-

man happea, mutta kompostointilaitoksen kompostointiprosessi on aerobinen eli tapahtuu 

hapen kanssa. Kompostointiprosessi alkaa, kun tunneli on täytetty ja ovet on suljettu. Tä-

män jälkeen tunneli käynnistetään. Tunneliin puhalletaan esilämmitettyä ilmaa, joka vauh-

dittaa prosessia. Esilämmitetty ilma ja riittävä happimäärä ovat edellytyksiä kompostoin-

nille. Williamsin (2005, 350) mukaan minimihappimäärä kompostoinnissa on 18 %. Lisäk-

si kompostisyötteen kosteuspitoisuus täytyy olla alle 40 %, jotta biohajoaminen tapahtuu 
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eikä synny anaerobisia olosuhteita (Williams 2005, 350.). Kompostointivaiheen alussa 

tunnelissa olevan materiaalin mikrobiologinen prosessi käynnistyy ja materiaalin lämpötila 

nousee. Mikrobiologisen prosessin seurauksena orgaaninen aines hajoaa. Mikrobiologisen 

toiminnan hidastuminen havaitaan materiaalin lämpötilan laskeutumisena. Kompostointi-

vaiheen etenemistä seurataan prosessinohjausjärjestelmästä, josta seurataan esimerkiksi 

happimääriä ja säädetään puhaltimen nopeutta riittävän ilmamäärän takaamiseksi. 

2.2.2 Materiaalin jatkokäsittely 

Kompostisyöte viipyy kompostointitunnelissa noin viikon ajan, jonka jälkeen tunneli tyh-

jennetään pyöräkuormaajan avulla. Pyöräkuormaaja siirtää materiaalin seulontalinjastolle, 

jos tapahtuu materiaalin seuraava erottelu. Seulonta koostuu 12mm ja 50 mm seulasta, tuu-

liseulasta ja magneettierottimesta. (Ympäristölupa 2014, 8-9.) Seulonnan avulla kompos-

toidusta materiaalista saadaan eroteltua jakeet eri käyttötarkoituksiin. 12mm seulan alite 

siirretään jatkokäsittelyyn laitoksen hygienisointitunneleihin. Yli 12mm jae käytetään hyö-

dyksi laitoksen omassa prosessissa tukiaineena. Tuuliseulalla materiaalista saadaan erotel-

tua pois kevyet jakeet kuten muovi. Muovit voidaan viedä tämän jälkeen energiahyötykäyt-

töön. (Omavalvontasuunnitelma 2018, 17.) 

2.2.3 Materiaalin hygienisointi ja kypsytys 

Materiaalin seulonnassa syntynyt alle 12mm materiaali siirretään pyöräkoneella seuraa-

vaan vaiheeseen eli hygienisointiin. Hygienisointi tapahtuu kompostoinnin tapaan tunnelis-

sa. Hygienisointitunnelissa alle 12mm materiaali lämmitetään yli 70°C vähintään yhden 

tunnin ajaksi (Omavalvontasuunnitelma 2018, 17.). Käsittelyn ansiosta laitoksella on sivu-

tuoteasetuksen (EY)1069/2009 mukainen laitoshyväksyntä. Tämä mahdollistaa sivutuote-

asetuksen luokkaan 3 kuuluvien eläimistä saatavien sivutuotteiden muuntamisen. Lisäksi 

laitoksessa voidaan käsitellä tiettyjä luokan 2 tuotteita. (Omavalvontasuunnitelma 2018, 6.) 

Luokittelu perustuu riskin vakavuuteen, jonka eläimestä saatava sivutuote voi aiheuttaa 

ihmisen tai eläimen terveydelle. Riskin vakavuus on pienin luokassa 3 ja suurin luokassa 1. 

Luokka 3 koostuu muun muassa ravintoloiden ruokajätteistä ja entisistä eläinperäisistä 

elintarvikkeista. Luokka 2 koostuu muun muassa lihantarkastuksessa hylätyistä ruhon osis-

ta, lannasta ja ruoansulatuskanavan sisällöistä. Luokka 1 koostuu muun muassa sivutuot-

teista, joissa on kiellettyjä aineita tai ympäristömyrkkyjä yli lainsäädännössä sallitun rajan 
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tai sivutuotteessa on tarttuvien spongiformisten enkelopatioiden riski (kuten hullun lehmän 

tauti). (Ruokavirasto 2020.) 

 Hygienisoitavaa materiaali pidetään hygienisointivaiheessa yhteensä noin 6-7 vuo-

rokautta. Tämän jälkeen tunneli tyhjennetään pyöräkuormaajien avulla ja materiaali kulje-

tetaan joko jälkikypsytystunneliin tai jälkikypsytykseen aumoihin.  Jälkikypsytys kestää 1-

12 kuukautta riippuen materiaalista ja kysynnästä. Jälkikypsytyksen jälkeen materiaalista 

puhutaan nimellä komposti. (Omavalvontasuunnitelma 2018, 17.) Komposti on LABIO 

Oy:n laitoksen toinen lopputuote biokaasun lisäksi. 

2.2.4 Ilman käsittely 

Biokaasu- ja kompostointilaitoksen ilman käsittelykapasiteetti on normaalisti noin 120 000 

m3/h. Laitoskokonaisuuteen otetaan tuloilmaa, jota hyödynnetään prosessin eri vaiheissa. 

Ilman käsittelyn avulla prosesseissa käytetty ilma voidaan puhdistaa ennen kuin se puhalle-

taan piipusta taivaalle. Suurin osa käsitellystä ilmasta tulee kompostointilaitokselta, sillä 

biokaasun mädätysprosessi on suljettu prosessi eli siinä ei tarvita happea eikä siitä synny 

hajukaasuja reaktoreiden tai putkiston ulkopuolelle. Biokaasulaitoksen ilman käsittely 

koostuu lähinnä hallitilan puhtaasta ilmasta, jonka kuormittavuus ilman käsittelylle on pie-

ni. (Ympäristölupa 2014, 12.) Kompostointilaitoksella ilmantarve on suuri, sillä kompos-

tointivaihe, hygienisointivaihe, jälkikypsytys ja hallin ilmanvaihto tarvitsevat suuren il-

mamäärän. Lisäksi hallitilat ovat hieman alipaineistettuja, jotta laitoksen käsittelytilojen 

ilma ei vuoda ulos vaan poistuu puhdistettuna ilman käsittelyn kautta. 

 Laitoksen prosesseissa ja hallitiloista tuleva prosessi-ilma käsitellään puhdistusjär-

jestelmän avulla. Puhdistusjärjestelmä koostuu jäähdyttimistä, biologisista pesureista ja 

biologista suotimista. Ensimmäiseksi poistoilma virtaa jäähdyttimiin, joissa prosessi-ilma 

jäähdytetään noin 40°C. Tämän jälkeen poistoilma johdetaan biopesureihin, jossa ilma 

imetään puuhakepatjan lävitse. Biopesurin tehtävä on kostuttaa poistoilma sekä poistaa sii-

tä ammoniakkia mikrobiologisen toiminnan avulla. Seuraavaksi poistoilma johdetaan bio-

suotimiin. (Ympäristölupa 2014, 12.) Biosuotimet toimivat biopesureiden tapaan, mutta 

poistoilman virtaus on käänteinen. Biosuotimien jälkeen poistoilma johdetaan piipun kaut-

ta ulos. Tämän puhdistusprosessin jälkeen ulos johdettu poistoilma vastaa ympäristöluvan 

raja-arvoja. Puhdistusprosessin toimintaa seurataan ja tarvittaessa biologisen puhdistuspro-

sessin materiaali vaihdetaan 1-3 vuoden välein (Ympäristölupa 2014, 12).  
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2.3 Prosessilämmitys 

Laitoksella on kolme erillistä prosessia, jotka vaativat toimiakseen lämpöä, biokaasun tuo-

tanto, kompostointi- ja hygienisointivaihe. Biokaasun tuotanto vaatii toimiakseen noin 

42°C sisälämpötilan reaktorissa. Lämpötila ei ole korkea, mutta lämmitettävän materiaalin 

määrä on suuri. Yhden reaktorin tilavuus on 900m3, joten lämmitettävää materiaalia on yh-

teensä 3 600m3 (Ympäristölupa 2014, 6). Biokaasulaitoksen reaktoreiden lämmitykseen 

käytetään lämpöpumppua, joka hyödyntää laitoksen poistoilman lämpöä (Ympäristölupa 

2014, 10). Talteen otettu lämpö sidotaan veteen, jonka lämpötilaa nostetaan edelleen läm-

pöpumpun avulla. Lämpöpumpulla veden lämpötila voidaan nostaa 75°C ja sen lämpöteho 

on 750 kW.  

Biokaasun tuotannosta palaava mädätejäännös kompostoidaan. Mädätejäännöksen 

kuiva-aine- ja orgaanisen aineen pitoisuudet ovat laskeneet verrattuna biokaasulaitoksen 

syötteeseen. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 94). Liika kosteus kompostisyötteessä hidas-

taa kompostointiprosessia ja orgaanisen aineen vähentyminen vähentää mikrobiologista 

aktiivisuutta. Tämän seurauksena kompostointivaiheessa olevaa materiaalia täytyy lämmit-

tää. Lämmityksen avulla saadaan luotua mikrobiologiselle prosessille otolliset olosuhteet. 

Kompostointivaiheen prosessilämmitys hoidetaan kahden lämpöpumpun avulla. Lämpö-

pumput hyödyntävät samaa lämmönlähdettä kuin biokaasulaitoksen lämpöpumppu eli lai-

toksen poistoilmakanavan hukkalämpöä. Hukkalämpöä kerätään vesipiiriin, josta se läm-

pöpumpuilla nostetaan kompostointiprosessin vaatimaan lämpötilaan. Lämpötila voidaan 

nostaa aina 55°C asti. (Ympäristölupa 2014, 10.) Lämpöpumput toimivat rinnakkain ja nii-

den yhteenlaskettu lämpöteho on 1 400 kW. 

Kolmas prosessilämmityksen kohde on hygienisointivaihe. Hygienisointivaiheessa 

olevaa materiaalia lämmitetään 70°C. Materiaalin lämpötila täytyy pitää 70 asteessa vähin-

tään tunnin ajan, jotta materiaalin hygienisointi kattaa sivutuoteasetuksen vaatimuksen. 

Lämmitys tapahtuu kahden öljykattilan avulla. Öljykattilat lämmittävät lämmityspiirissä 

virtaavan veden 103°C, jonka jälkeen vesi luovuttaa lämmönvaihtimen kautta lämpöä pro-

sessiin. Lämmitettyä ilmaa kierrätetään hygienisointivaiheessa materiaalin lävitse puhalti-

men avulla. Lämmitetyn ilman kierrättäminen lopetetaan, kun prosessinohjausjärjestelmäs-

tä saatavien mittauksien pohjalta materiaali täyttää sille asetetut vaatimukset.  
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3 PROSESSILÄMMITYS 

Lämmitys on tärkeä osa prosessilaitoksien toimintaa, sillä se mahdollistaa prosessin opti-

maalisen toiminnan. Euroopan teollisuudessa arvioitiin prosessilämmitykseen käytettävän 

primäärienergiaa yhteensä 1 467 TWh vuonna 2012. Lämpöenergiaa käytettiin kulutuskoh-

teissa suurimmaksi osaksi korkeassa lämpötilassa (yli 400°C) 850 TWh. Loput käytettiin 

keskilämpötilassa (100-400°C) 293 TWh ja matalassa lämpötilassa (alle 100°C) 322 TWh. 

Suurin primäärienergian lähde oli maakaasu, toisena öljytuotteet ja kolmantena hiili. Ne 

kattoivat yhteensä 83 % primäärienergiasta. (Pardo et al. 2013, 345-350.) Prosessilämmi-

tyksessä käytettiin paljon fossiilisia polttoaineita, koska prosessien lämpötilatasot olivat 

korkeita. Esimerkiksi terästeollisuuden tarvitsema prosessilämpö on yli 400°C (Pardo et al. 

2013, 345-350.) Korkeisiin lämpötilatasoihin päästään usein polttamalla fossiilisia poltto-

aineita, jolloin polttoaineen sisältämä kemiallinen energia voidaan hyödyntää tehokkaasti. 

Matalampiin lämpöihin päästään ilman palamista esimerkiksi sähkökattiloiden ja lämpö-

pumppujen avulla (De la Rue du Can et al. 2019, 141). 

 Teollisuudessa kulutetaan yli kolmannes maailmassa käytetystä energiasta. Teolli-

suus on vaikea sähköistää, sillä teollisuudessa on sekalaisia loppukäyttäjiä, hintaherkkyys, 

korkeat lämpötilat ja jatkuva energian tarve. Teollisuuden sähköistäminen olisi jo nyt mah-

dollista, mutta se ei ole kannattavaa, koska sähkön ja fossiilisten polttoaineiden hintaero on 

liian suuri. (De la Rue du Can et al. 2019, 141). Kuvasta 3 nähdään sähköistäminen eri te-

ollisuusalojen kesken. 

 

 
Kuva 3. Teollisuuden energialähteet (De la Rue du Can et al. 2019, 141). 
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Kuvasta 3 nähdään, että metalli-, kemikaali- ja mineraaliteollisuus käyttävät suuren osan 

teollisuuden energiasta. Prosessit vaativat korkean lämpötilan, joten näiden teollisuusalojen 

sähköistäminen on vähäistä. Mineraaliteollisuudesta on sähköistetty vain noin 10 %. Kor-

keisiin lämpötiloihin on mahdollista päästä myös uusiutuvilla polttoaineilla kuten poltta-

malla synteettistä maakaasua, joka on tuotettu uusiutuvasta vedystä ja hiilidioksidista. Syn-

teettisen maakaasun ongelmana on sen hinta, sillä se on 4-20 kertaa kalliimpaa kuin nor-

maali maakaasu. Teollisuus, jossa käytetään pääosin sähkömoottoreita ja -laitteita, on hel-

pompi sähköistää. Liikennevälineitä tuottava teollisuus on sähköistetty jo lähes 60 %. Yli-

päätään teollisuuden muuttaminen vähä- tai nollapäästöiseksi vaatii useita toimia eikä pel-

kästään sähköistämistä. Teollisuuden päästöjä voidaan vähentää materiaalien kierrätyksel-

lä, energiatehokkuudella, polttoaineen vaihtamisella vähäpäästöisemmäksi ja hiilidioksidin 

talteenoton, varastoinnin ja käytön avulla. (De la Rue du Can et al. 2019, 140-142.) 

 Energiaintensiivinen teollisuus tuottaa 500 Mt CO2-päästöjä Euroopassa. Se on 

noin 14 % Euroopan kaikista päästöistä. Päästöjen vähentämiseksi Material Economics on 

luonut tutkimuksen raskaan teollisuuden vapauttamiseksi hiilen käytöstä vuoteen 2050 

mennessä. Tutkimus on tehty yhteistyössä useiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa. 

Tutkimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa parantamalla materiaalitehokkuutta, materiaalien 

kierrätystä, rakentamalla vähäpäästöisiä prosesseja ja hyödyntämällä hiilidioksidin talteen-

ottoa, varastointia ja käyttöä. (Material Economics 2019, 7, 23.) Päästöjen vähennyskeinot 

ovat lähes samat, jotka De la Rue du Can et al. (2019, 140-142) mainitsevat tutkimukses-

saan. Vähäpäästöisissä prosesseissa esimerkiksi terästeollisuudessa käytettäisiin valokaari-

uuneja ja palamisprosesseissa käytettäisiin uusiutuvaa vetyä tai fossiilisia polttoainetta ja 

hiilidioksidin talteenottoa. Muuten prosesseissa käytettäisiin energialähteenä sähköä tai 

biomassaa. Biomassaa käytettäisiin lämmön tuotannossa, mutta myös tuotteiden raaka-

aineena. Pelkän energiaintensiivisen teollisuuden sähköistäminen vaatisi lisää sähkön tuo-

tantoa 450-750 TWh. Tällä hetkellä EU:ssa koko teollisuus käyttää 1000 TWh sähkö, joten 

tuotannon muutos olisi varsin merkittävä. (Material Economics 2019, 43, 50, 52.) 

Teollisuuden päästöjen yksi vähennyskeino on energiatehokkuus. Energiatehok-

kuutta voidaan parantaa mitoittamalla prosessissa käytettävä lämmitysratkaisu oikean ko-

koiseksi. Esimerkiksi kattilan ylimitoittaminen lisää merkittävästi kattilan säteilyhäviöitä, 

sillä häviöt pysyvät absoluuttisina riippumatta tehosta. Jos kattilan säteilyhäviöt ovat 2 % 
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nimellisteholla, niin 50 % nimellisteholla säteilyhäviöt ovat 4 %, 25 % nimellisteholla hä-

viöt ovat 8 % ja 10 % nimellisteholla häviöt ovat 20%. (Perttula 2000, 170.) Mitoittamalla 

lämmitysratkaisu oikein varmistetaan, että se toimii hyvällä hyötysuhteella ja säteilyhäviöt 

pysyvät alhaisina. 

Hyötysuhteen lisäksi täytyy huomioida myös niin sanottu vuosihyötysuhde. Vuosi-

hyötysuhde ottaa huomioon vuodessa käytetyn primäärienergian suhteessa prosessissa käy-

tettyyn lämpöenergiaan. Ei ole kannattavaa, jos kattila toimii pelkästään hyvällä hyötysuh-

teella, mutta sen ohjaus ei säädy tarvittavan lämpötehon mukaan. Esimerkiksi jos proses-

sissa ei ole lämmön tarvetta, mutta kattila ylläpitää lämmitysverkon korkeaa lämpötilaa, 

niin lämpöhäviöitä syntyy kattilassa ja lämmityspiirissä. Jos lämmitysverkon lämpötilaa 

ohjataan prosessin lämpötehon mukaan, niin lämpöhäviöiden ja primäärienergian kulutusta 

voidaan vähentää. 

Mitoittamisen lisäksi prosessilämmityksen täytyy soveltua käyttökohteeseen ja olla 

luotettava. Epäluotettavuus voi johtaa pahimmillaan lämmöntuotantohäiriöihin, jolloin se 

toimii prosessin pullonkaulana ja voi vaikuttaa suureen kokonaisuuteen. Lämmitysratkai-

suja täytyykin tutkia tapauskohtaisesti, sillä lämmityskohteet ovat erilaisia riippuen tuotan-

tolaitoksesta ja lämmön tarpeesta. Esimerkiksi sellutehtaalla kuoren kuivaamiseen käytetty 

lämmitysenergia on moninkertainen verrattuna biokaasu-/kompostointilaitoksen hygieni-

sointivaiheen energian tarpeeseen. 

3.1 Öljykattila 

Öljykattila on lämmitysjärjestelmä, jota käytetään laajasti kotitalouksissa ja teollisuudessa. 

Öljykattilan toiminta perustuu öljyn palamiseen tulipesässä. Öljyä pumpataan suodattimen 

kautta öljypolttimeen, jossa öljy hajotetaan pieniksi pisaroiksi tai sumuksi. Öljypolttimen 

tehtävä on sekoittaa öljy ja palamisilma keskenään, jotta palaminen on mahdollisimman 

tehokasta. Öljypoltin myös varmistaa, että ilma-polttoaineseos syttyy. (Aho et al. 2003, 45-

46.) Öljyn palaessa sen kemiallinen energia vapautuu ja lämpö siirtyy lämmönsiirtopinto-

jen kautta kattilaveteen. Nykyaikaisilla öljypolttimilla ja lämmityskattiloilla voidaan päästä 

93-96 % hyötysuhteeseen (Neste 2018). 
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3.1.1 Kevyt ja raskas polttoöljy 

Öljykattiloissa käytetään yleensä kevyttä polttoöljyä. Kevyt polttoöljy valmistetaan petro-

kemiallisen prosessin avulla, jossa raakaöljy tislataan jakeiksi. Tislaus tapahtuu kymmeniä 

metrejä korkeissa kolonneissa. Raakaöljyä esilämmitetään putkiuuneissa 355-370°C, jol-

loin suurin osa siitä höyryyntyy. Höyryyntynyt raakaöljy johdetaan kuumennettuun kolon-

niin. Raskaimmat jakeet jäävät pohjalle ja kevyemmät jakeet nousevat kolonnissa ylöspäin. 

Keskitisleet eli kevyt polttoöljy ja dieselöljy lauhtuvat kolonnin puolessa välissä ja ne ote-

taan pois kolonnin sivu-ulosotoista. Kevyt polttoöljy kaasuuntuu tyypillisesti noin 340-

360°C. Tislauksen kautta erotetun ja jalostetun kevyt polttoöljyn alempi lämpöarvo on 42,6 

MJ/kg. (Alakangas et al. 2016, 180-184.) 

Raskaan polttoöljyn kaasuuntumislämpötila on korkea, joten se kerätään pois kolon-

nin pohjalta. Raskaan polttoöljyn viskositeetti ja jähmepiste ovat kevyeen polttoöljyyn ver-

rattuna korkeat. Raskaan polttoöljyn alempi lämpöarvo on 40,6 MJ/kg eli se on hieman 

alhaisempi kuin kevyt polttoöljyn. (Alakangas et al. 2016, 184). Korkea viskositeetti ja 

jähmepiste vaativat raskaan polttoöljyn lämmittämistä ennen käyttöä. Lämmityksellä voi-

daan nostaa öljyn viskositeettia sekä estää jähmettyminen. Raskasta polttoöljyä käytetään 

yleensä kohteissa, joiden kattilateho on vähintään 500-1000 kW (Alakangas et al. 

2016, 180). 

3.2 Kaasukattila 

Kaasukattilan toiminta on lähes identtinen öljykattilan kanssa. Poltettu kaasu lämmittää 

kattilavettä, jota pumpataan lämmitysverkkoa pitkin kulutuskohteeseen. Kaasu saadaan 

yleensä suoraan jakeluverkosta tai muusta kaasulähteestä kuten biokaasulaitokselta. Kaa-

sua ei varsinaisesti varastoida vaan sitä otetaan verkosta kulutuksen mukaan. Kaasukatti-

loilla voidaan päästä yli 90 % hyötysuhteeseen (Motiva 2016). 

Kaasukattiloissa voidaan käyttää kahta erilaista poltinta, atmosfääri- tai puhallin-

polttimia. Atmosfääripolttimessa ilma kerätään polttimen ympäriltä polttokaasun virtauk-

sen ja kattilan vedon avustuksella. Kuvassa 4 on esitetty periaatekuva atmosfääripolttimes-

ta ja kuinka ilma sekoittuu kaasuun. Atmosfääripolttimissa ilman sekoittuminen polttokaa-

suun vaatii suuren ilmakertoimen, joka laskee kattilan hyötysuhdetta. Atmosfääripolttimia 

on käytössä lähinnä kotitalouksissa ja alle 1 MW muissa kohteissa. (Aho et al. 2003, 52.) 
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Kuva 4. Atmosfääripoltin (Suomen Kaasuyhdistys 2014, 72). 

 

Puhallinpolttimessa palamisilman sekoittamiseen käytetään puhallinta. Palamisilma ja polt-

tokaasu sekoittuvat hyvin, jolloin myös palaminen on tehokasta ja lämmönsiirto-

ominaisuudet ovat hyvät. Palamista voidaan hallita paremmin puhallinpolttimen kuin at-

mosfääripolttimen avulla (Aho et al. 2003, 52.)  

3.2.1 Maakaasu ja biokaasu 

Maakaasua on käytetty Suomessa vuodesta 1974 asti. Suomi on maakaasun saatavuuden 

suhteen riippuvainen tuonnista, sillä sitä ei esiinny maaperässä. Maakaasusta suurin osa on 

hiilivetynä eli metaanina CH4. Suomeen tuotu maakaasu on noin 98 % metaania. Muita 

komponentteja ovat etaani, propaani, butaani, typpi ja hiilidioksidi. Maakaasun tehollinen 

lämpöarvo on 50,0 MJ/kg. Maakaasun tiheys on 0,72 kg/m3 mikä on melkein puolet ilman 

tiheydestä 1,293 kg/m3. Ominaisuuksiltaan maakaasu on hajuton ja väritön, joten sen ha-

vaitseminen parantamiseksi maakaasuun lisätään hajustetta. Hajusteen lisääminen tapahtuu 

siirtoverkosta siirryttäessä jakeluverkkoon. Suomessa käytetään siirtoverkossa maksimis-

saan 54 barin painetta. Siirtoverkossa pidetään suurta painetta, jotta putkihalkaisijat pysy-

vät pienenä (Alakangas et al. 2016, 186-187.) 

 Suomessa kaasun siirtoverkkoa hallinnoi Gasgrid Finland Oy. Yritys toimi ennen 

nimellä Gasum Oy, mutta siirtoyhteyden auettua Suomen ja Viron välille myös kaasu-
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markkinat vapautuivat kilpailulle. Tähän päättyi Suomen poikkeuslupa, jossa kaasun siir-

rosta ja myynnistä sai vastata sama yritys. (Gasgrid Finland Oy 2020a.) 

Kuvasta 5 on nähtävillä Suomen siirtoverkko. Siirtoverkko rajoittuu Etelä-Suomen 

alueelle. Siirtoverkon pituus on 1 210 km, joka koostuu melkein kokonaan korkeapaisesta 

siirtoputkesta. Siirtoputkistot ovat teräsputkia, jotka on päällystetty polyeteenimuovilla, 

joka suojaa korroosiolta. Lisäksi putket ovat suojattu katodisesti. Kaasun putken painetta 

ylläpidetään kompressoreiden avulla, joita on käytössä 8 kpl. Kompressorit nostavat kaa-

sun painetta ja samalla myös siirtokapasiteetti kasvaa. (Gasgrid Finland Oy 2020b.) 

 

 
Kuva 5. Suomen maakaasun siirtoverkko (Gasgrid Finland Oy 2020b). 

 

Maakaasun lisäksi Suomessa käytetään biokaasua. Biokaasua tuotetaan esimerkiksi jäteve-

sipuhdistamoilla ja teollisuuden biokaasulaitoksilla. Biokaasua voidaan käyttää pelkän 

lämmön tai lämmön ja sähkön tuotantoon sekä liikennepolttoaineena. (Alakangas et al. 

2016, 193-194.) Biokaasua käytetään harvemmin sellaisenaan suoraan, sillä biokaasu sisäl-

tää epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa esimerkiksi syöpymistä laitteistoissa. Puhdistuk-

sessa halutaan poistaa ainakin vesihöyry ja rikkivety, sillä ne muodostavat yhdessä rikki-

happoa. Vesihöyry voidaan poistaa biokaasusta esimerkiksi silikageeliadsoptioyksikön 

kuivauksen avulla ja rikkivety voidaan poistaa biologisella rikkivedyn pelkistämisellä bio-

kaasureaktorissa. Jos biologinen pelkistys ei poista kaikkea rikkivetyä reaktorissa, niin se 

voidaan poistaa lisäpuhdistuksella tämän jälkeen. (Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 129-



25 

 

131.) Biokaasussa on myös muita yhdisteitä kuten fluoria, ammoniakkia ja öljyä, mutta 

niistä ei ole haittaa biokaasun poltossa (Latvala 2009, 41). 

Biokaasu eroaa maakaasusta suurimmaksi osin metaani- ja hiilidioksidipitoisuuden 

osalta. Biokaasun metaanipitoisuus on 55-70 % ja maakaasun >98 %. Biokaasussa on hiili-

dioksidia 30-45 % ja maakaasussa 0,1 %. (Alakangas et al. 2016, 186-188.) Korkeampi 

hiilidioksidipitoisuus laskee biokaasun lämpöarvoa. Puhdistamattoman biokaasun energia-

sisältö on 18-30 MJ/Nm3. Jalostamalla biokaasun metaanipitoisuus voidaan nostaa 95-99 

% eli lähes maakaasua vastaavaksi. Jalostetun biokaasun energiasisältö on 34-36 MJ/Nm3. 

(Kymäläinen ja Pakarinen 2015, 129-135.) Bio- ja maakaasuissa palava komponentti on 

metaani, joka tarvitsee tietyn pitoisuuden syttyäkseen. Syttymisraja metaanille on 5-15 % 

(Latvala 2009, 45). 

3.3 Hakekattila 

Biomassa on tullut potentiaaliseksi energialähteeksi, kun mietitään fossiilisille polttoaineil-

le korvaajaa. Fossiilisten polttoaineiden polttaminen lisää ilmakehän hiilidioksidia, koska 

polttoaineen muodostuminen on kestänyt miljoonia vuosi. Biomassan polttamisesta syntyy 

myös hiilidioksidipäästöjä, mutta biomassa hyödyntää kasvaessaan ilmakehän hiilidioksi-

dia eli sen vaikutus ilmakehässä on neutraali. Tämä edellyttää, että biomassan kerääminen 

ja kasvattaminen ovat tasapainossa. Biomassan käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Vuo-

sien 2008-2020 välillä biomassaa käyttävien laitoksien liikevaihto on kasvanut osalta 261 

% ja biomassan käyttö 203 % (Bronicki et al. 2013, 344). Biomassa sisältää kaikki poltto-

aineet, jotka ovat alkuperältään kasvimassaa eli ovat eloperäistä ja ovat syntyneet fotosyn-

teesin avulla. Biomassaa voidaan jalostaa käyttötarkoituksen mukaan kiinteäksi, neste-

mäiseksi tai kaasumaiseksi. Biopolttoaineita ovat esimerkiksi hake, pelletit, puuhiili, rypsi-

diesel ja mustalipeä. (Flyktman et al. 2002, 11.) Tässä diplomityössä keskitytään tarkem-

min hakkeen käyttämiseen. 

3.3.1 Stokerikattilat 

Hakkeen polttamiseen soveltuvia tekniikoita on useita. Käytetty tekniikka riippuu laitoksen 

koosta. Taulukosta 1 nähdään, että esimerkiksi pienessä mittakaavassa eli kotitalous ja 

kiinteistö mittakaavassa käytetään stokerikattiloita tai arinapolttoa. Tällöin polttoaineen 

kosteuden on oltava alle 35 % ja palaan koon oltava standardin SFS-EN ISO 17225-1 
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luokkien P31 ja P45 mukaiset. Luokat määrittävät hakkeelle raja-arvot, jotka sen täytyy 

täyttää. Esimerkiksi luokka P31 tarkoittaa, että pääfraktion (vähintään 60 %) palojen täytyy 

olla 3,15mm-31,5mm välillä. Karkeaa fraktiota saa olla enintään 6 %, jonka palakoko ylit-

tää 45mm. Maksimipituus ylisuurille kappaleille on 200mm. (Alakangas & Impola 2014, 

19, Alakangas 2018, 14.) 

 
Taulukko 1. Hakkeen käyttö pienissä laitoksissa (Alakangas 2018, 14). 

 
 

Stokerikattila on ruuvisyöttöinen arinapoltin (Flyktman et al. 2012, 17). Ruuvikuljetin on 

yhdistetty polttoainesiiloon, joka toimii hakkeen varastointipaikkana. Ruuvikuljettimella 

syötetään polttoainetta kattilaan, jossa palaminen tapahtuu. Polttoainetta voidaan syöttää 

monella eri tavalla esimerkiksi alapuolelta, poikittain tai pudottamalla se kuljettimelta kat-

tilaan. Näistä polttoaineen syöttäminen poikittain tai alapuolelta soveltuvat parhaiten 15- 

2500 kW tehoalueelle. (Bronicki et al. 2013, 405.) Kuvasta 6 nähdään alhaalta syötettävä 

stokerikattila.  

 

 
Kuva 6. Alhaalta syötettävä stokerikattila (Bronicki et al. 2013, 352). 

 

Käyttäjä Polttoaine Käytetty teknologia Polttoaineen tärkeimmät laatuvaatimukset
Koti- ja maatalous (<50 kW) Karsittu rankahake Stokerikattilat

Kaukolämpölaitokset (<5 MW) ja pienet CHP-laitokset Metsätähde ja rankahake
Arina- ja leijupoltto
Myötävirtakaasutus (< 2MW)

Kosteus < 40 % arina- ja leijupolttoon
Irtotiheys > 200 kg/m3
Korkea tuhkansulamislämpötila
Tuhka < 1 % k.a.
Palakoko 10-100mm
Kosteus <25 % kaasutukseen

Kosteus < 35 %
Homogeeninen palakoko P31 ja P45Stokerikattilat

Arinapoltto
Kokopuu tai rankahakeMaatilat, isot kiinteistöt (<1 MW)
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Stokerikattiloilla on myös hyvä säädettävyys. Säätäminen voidaan toteuttaa rinnakkaispolt-

timien avulla, jolloin osakuormalla toinen polttimista voidaan sammuttaa. Rinnakkaispolt-

timien avulla voidaan saavuttaa 10-100% säätöalue nimellistehosta. Tehon säätämisen ala-

raja on savukaasujen lämpötila. Osakuormalla käydessä savukaasun lämpötila ei saa pudo-

ta liian alhaiseksi, ettei savukaasun happokastepistettä saavuteta. (Flyktman et al. 2012, 17-

18.) 

3.3.2 Hake 

Hake tehdään hakkurilla kokopuusta, rangoista, metsätähteestä tai muusta puuaineksesta 

kuten sahauksen sivutuotteista. Hakkeeseen käytettävää energiapuuta on Suomessa saata-

villa 21 miljoonaa m3 vuodessa. Tästä suurin osa on metsätähdettä eli oksia ja lehtiä 7,8 

miljoonaa m3. Seuraavaksi suurin määrä on runkopuuta, 7,2 miljoonaa m3. Lisäksi kantoja 

ja juuria on saatavilla 6 miljoonaa m3. (Alakangas et al. 2016, 66-67.) 

Hakkeen kosteus vaikuttaa suoraan polttoaineen lämpöarvoon etenkin, jos polttoai-

neen kosteutta ei voida hyödyntää. Kosteuden hyödyntäminen edellyttää, että savukaasun 

vesihöyry lauhdutetaan ja latenttilämpö hyödynnetään esimerkiksi kaukolämpöverkossa. 

Savukaasupesuri on yksi vaihtoehto vesihöyryn hyödyntämiseen. Savukaasupesurissa sa-

vukaasut jäähdytetään suihkuttamalla vettä savukaasun joukkoon. Vesihöyry lauhtuu ja 

kerätty lämpö voidaan hyödyntää lämmönvaihtimen avulla kaukolämpöverkkoon. Pesuris-

sa kiertävän veden pH:ta voidaan säädellä esimerkiksi lipeän avulla. Lisäksi savukaasupe-

suriin on yleensä lisätty täytepaloja, jotka lisäävät lauhtumisen pinta-alaa. Jos laitoksessa ei 

ole käytössä savukaasupesuria tai muuta savukaasun vesihöyryn hyödyntämistapaa, niin 

vesihöyry puhalletaan laitoksen piipusta taivaalle ja tällöin veden höyrystämiseen käytetty 

energia hukataan. 

Tuore puun kosteus on 50-60 %. Puun kostein osa on kuori, jonka kosteuspitoisuus 

voi olla jopa 60 %. Metsätähdehakkeelle ja rankahakkeelle tyypillinen kosteusprosentti on 

30-50 %. (Alakangas et al. 2016, 55.) Kuten kuvasta 7 nähdään, että hakkeen kosteuden 

muutos 60 % à30% lisää hakkeesta saatavan energian määrää 6 MJ/kgà13 MJ/kg (Ala-

kangas et al. 2016, 71). 
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Kuva 7. Hakkeen tehollisen lämpöarvon riippuvuus kosteudesta (Alakangas et al. 2016, 71) 

 

Energia käyttöön on saatavilla erilaisia haketyyppejä kuten hakkuutähde ja kokopuuhake, 

mutta puiden alkuainekoostumus on suurimmilta osin sama. Taulukosta 2 nähdään, että 

puu kostuu pääasiassa hiilestä, vedystä ja hapesta. Seuraavaksi yleisimmät ovat typpi ja 

rikki. Typpipitoisuus on yleensä 0,5-2,3 % ja rikkipitoisuus on yleensä alle 0,05 %. (Ala-

kangas et al. 2016, 56.)  

 
Taulukko 2. Puun alkuainekoostumus (Alakangas et al. 2016, 56) 

 
 

Puussa olevat muut alkuaineet vaikuttavat etenkin tuhkan sulamislämpötilaan. Tuhkan su-

lamislämpötilaa nostavia alkuaineita ovat pii, kalsium ja magnesium, kun sulamislämpöti-

laa laskevat kalium, natrium ja fosfori. Kalsiumin määrä vaikuttaa myös tuhkan muodos-

tumiseen, sillä kalsiumpitoisuuden kasvaminen lisää tuhkan määrää.  (Bronicki et al. 2013, 

345-346.)  Tuhkapitoisuus on suurin puun lehdissä, 4,97 % ja pienin runkopuussa, 0,46 %. 

Tuhkan sulamislämpötilaa laskevaa kaliumia on eniten puun neulasissa ja lehdissä (Ala-

kangas et al. 2016, 56, 75). 

 Rikki- ja klooripitoisuuksien selvittäminen polttoaineesta on tärkeää. Rikki ja kloo-

ri aiheuttavat päästöjä, edistävät pienhiukkasten muodostumista ja lisäävät tuhkan kerty-

mistä kattilan lämmönsiirtopinnoihin. Kalium muodostaa rikin kanssa kaliumsulfaattia ja 

C (%) H (%) N (%) O (%) S (%) Cl (%)
Puu, yleensä 48-50 6,0-6,5 0,5-2,3 38-42 0,05 <0,01
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kloorin kanssa kaliumkloridia, jotka tarttuvat lämmönsiirtopinnoille ja haittaavat lämmön-

siirtymistä. Jos klooripitoisuus on korkea, niin kaliumkloridi voi aiheuttaa myös korroosio-

ta. Ylipäätään rikki- ja klooripitoisuuden tarkkailu on tärkeää, sillä niiden pitoisuus vaikut-

taa savukaasun happokastepisteeseen. (Bronicki et al. 2013, 346-347.)  

Yksi ongelma, jota biomassan polttamisessa voi syntyä on sintraantuminen tai tuh-

kan sulaminen. Sintraantumisessa hiekassa oleva kvartsin ja polttoaineen tuhkan sisältämät 

alkalimetallit natrium ja kalium reagoivat keskenään. Alkaliyhdisteet ja kvartsi sulavat ma-

talassa lämpötilassa, jolloin ne liimaantuvat yhteen. (Finn Recycling Oy.) Hiekkaa voi pää-

tyä kattilaan esimerkiksi metsätähdehakkeen mukana, kun maasta poimitun metsätähteen 

mukana on lähtenyt maa-ainesta. Maa-aineksesta osa voi olla hiekkaa, joka kulkeutuu lo-

pulta ruuvikuljettimien kautta kattilaan. 

3.4 Lämpöpumppu 

Lämpöpumppujen käyttö on yleistynyt Suomessa ja maailmalla. Öljykriisin aikaan 1970-

luvulla oli havaittavissa kiinnostuksen kasvamista korkean lämpötilan lämpöpumppuja 

kohtaan. Tällöin raakaöljyn hinta nousi yli kaksinkertaiseksi, joten vaihtoehtoisia energian-

tuotantotapoja ryhdyttiin tutkimaan. Raakaöljyn hinnan palautuminen takaisin lähtötilaan 

laski kiinnostusta lämpöpumppuja kohtaan. Pitkään jatkunut energian matala hintataso piti 

kiinnostuksen lämpöpumppuihin alhaisena aina vuoteen 2008 saakka. Vuonna 2008 raaka-

öljyn hinta lähti jälleen nousuun ja samalla tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja uusiutuvasta 

energiantuotannosta alkoivat lisääntyä maailmalla. Tämän jälkeen kuumalämpöpumppui-

hin liittyvää tutkimusta on tehty enemmän. (Arpagaus et al. 2018, 994-996.) 

Käytettävien lämpöpumppujen nimitykset vaihtelevat lämpötilan tasojen mukaan. 

Normaalista lämpöpumpusta puhutaan, kun lämmönlähteen lämpötila on 0-40°C ja tuotettu 

lämpö on 0-80°C.  Kuumalämpöpumpusta puhutaan, kun lämmönlähteen lämpötila on 40-

60°C ja tuotettu lämpö on 80-100°C. Korkean lämpötilan kuumalämpöpumpun lämmön-

lähde on 60-120°C ja tuotettu lämpö on 100-160°C. Markkinoilla olevilla lämpöpumpuilla 

voidaan päästä jopa 165°C lämpötiloihin. Lämpöpumpuissa käytetään erilaisia kylmäainei-

ta kuten R134a, R245fa ja R744. Myös kompressorityypeistä on käytössä ruuvi-, mäntä- ja 

turbokompressoreita. (Arpagaus et al. 2018, 986, 992.) Lämpöpumpputeknologian kehit-

tymisen seurauksesta myös kuumalämpöpumpuilla on mahdollista päästä korkeisiin teho-

kertoimiin. Kuvassa 8 on esitetty markkinoilla olevien lämpöpumppujen tehokertoimia. 
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Kuva 8. Kuumalämpöpumppujen tehokertoimet (Arpagaus et al. 2018, 966). 

 

Tehokertoimeen vaikuttaa lämmön lähteen ja lauhduttimen lämpötilaero. Kuvasta 8 näh-

dään, että lämpötilaeron kasvaessa myös tehokerroin pienenee. Pienimmillään lämpötilaero 

on alle 30°C, jolloin myös tehokerroin on suurimmillaan lähes 6. Suurimmillaan lämpöti-

laero on 130°C, jolloin myös tehokerroin on pienimmillään noin 1,75. 

 Lämpöpumppuja on kahdenlaisia, absorptio- ja kompressorilämpöpumppuja. Ab-

sorptiolämpöpumppujen toiminta perustuu kaasun liukenemiseen nesteeseen eli absorpti-

oon. Kun kaasu sitoutuu nesteeseen, niin siitä vapautuu lauhtumis- ja liukenemislämpöä. 

Absorptiolämpöpumpuissa käytetään yleensä aineparina ammoniakki/vesi (NH3/H2O) tai 

litiumbromidi/vesi (LiBr/H2O). Ammoniakki-vesiliuoksen etuna on sen alhainen höyrys-

tyslämpötila (alle 0°C). Suurin haitta on korkea paine ja ammoniakin myrkyllisyys. Korke-

an paineen takia ei päästä korkeisiin lämpötiloihin. Litiumbromidi-vesiliuoksen etuna on, 

että sillä päästään yli 100°C lämpötilatasoihin. Haittana on höyrystymislämpötilan rajoit-

tuminen yli 0°C ja veden pieni paine, josta seuraa suuri tilavuus. (Aittomäki & Aalto 2012, 

86, 340.) Absorptiolämpöpumppujen lämmönlähde on yleensä korkeassa lämpötilassa, 65-

700°C (Motiva 2019, 24). Diplomityön kohteena olevassa laitoksessa ei ole saatavilla näin 

korkeita lämpötiloja, joten absorptiolämpöpumppu ei ole vaihtoehtoinen lämmitysratkaisu. 

Kompressorilämpöpumppujen toiminta perustuu Clausius-Rankine-prosessiin. Pro-

sessissa kiertää kylmäaine, jonka tehtävänä on sitoa lämmönlähteestä lämpöenergiaa ja 

luovuttaa sitä eteenpäin korkeammalla lämpötilatasolla. Kylmäaineen kierto alkaa höyrys-

timestä, jossa kylmäaine vastaanottaa lämpöä lämmönsiirtimen avulla. Kylmäaineen läm-
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pötila nousee ja se höyrystyy. Höyrystynyt kylmäaine johdetaan kompressorille, jossa 

kylmäaineen paine ja lämpötila nousevat. Paineistettu ja lämmennyt höyry johdetaan lauh-

duttimeen, jossa se luovuttaa lämpöä ja kylmäaineen lämpötila laskee. Tämän jälkeen lauh-

tunut kylmäaine johdetaan paisuntaventtiilille, jossa kylmäaineen paine alennetaan ja pro-

sessi alkaa alusta. Teollisuuslämpöpumpuilla lämmönlähde voi olla 0-100°C, jolloin voi-

daan tuottaa 40-130°C lämpöä (Motiva 2019, 22). Diplomityön kohteena olevasta laitok-

sesta on mahdollista löytää kompressorilämpöpumpulle sopiva lämmönlähde. 

 Kompressorilämpöpumppujen kiertoprosessin vertailuprosessi on Carnot-prosessi. 

Prosessissa oletetaan kompressorin puristustyön olevan ideaalista eli siinä ei synny häviöi-

tä eikä lämpöä siirry ympäristöön. Lisäksi kylmäaineen virtauksesta ei synny painehäviöi-

tä. Todellisuudessa prosessissa syntyy kuitenkin useita häviöitä. Puristus ei ole häviötön 

vaan entropia kasvaa. Myös kompressorista poistuu lämpöä ympäristöön, jolloin kylmäai-

neeseen ei siirry kaikkea puristuksen lämpöä. Lisäksi kompressorissa syntyy venttiilien 

painehäviöitä, höyry lämpenee imukanavissa ja imuventtiileissä, höyry jäähtyy painevent-

tiileissä ja painekanavissa, putkistoissa ja lämmönsiirtimissä syntyy painehäviöitä sekä kyl-

läinen höyry voi tulistua höyrystimessä tai imuputkessa. (Aittomäki & Aalto 2012, 65-67.) 

 Kompressorilämpöpumppujen prosessien toimintaa pystytään parantamaan usealla 

eri tavalla. Alijäähdytyksen avulla kylmäainetta jäähdytetään alle kiehumislämpötilan. 

Tämän avulla kylmäaineesta saadaan hyödynnettyä suurempi lämpöteho eikä prosessin pu-

ristustyö kasva. Kylmäaineen alijäähdytys voidaan toteuttaa joko lauhduttimessa, erillisellä 

lämmönsiirtimellä tai regeneraatiolla. Regeneraatiossa hyödynnetään höyrystyneen kylmä-

aineen matalaa lämpötilaa, jolloin se tulistetaan lauhduttimen jälkeisellä lauhteella. Re-

generaatio ei aina nosta prosessin tehokerrointa, mutta tuo muita etuja. Se vähentää muun 

muassa nestepisaroiden määrää imuhöyryssä ja kylmän imuputken eristämistarve vähenee. 

Regeneraation haitta voi olla liian suuri puristuksen loppulämpötila. Jos lämpötila nousee 

liian korkeaksi, niin se voi aiheuttaa ongelmia kylmäaineen ja öljyn stabiilisuudelle suh-

teessa ympäröiviin materiaaleihin. Tulistettu höyry myös suurentaa kompressorin kokoa, 

sillä höyryn tilavuus suurenee. (Aittomäki & Aalto 2012, 75-76.) 

3.4.1 Kylmäaineet 

Lämpöpumpuissa käytettyä kiertoainetta kutsutaan kylmäaineeksi. Yleisesti kylmäaineelta 

toivotaan suurta höyrystymislämpötilaa, pientä painesuhdetta, pientä viskositeettia, hyvää 
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lämmönjohtavuutta, suurta tilavuustuottoa ja sopivaa höyrynpainealuetta. Näiden tekijöi-

den avulla pystytään prosessin termodynaamiset ominaisuudet maksimoimaan. Suuri höy-

rystymislämpötila pienentää massavirtaa, joten putkisto ja kompressori voidaan mitoittaa 

pienemmäksi. Pieni viskositeetti vähentää painehäviöitä kompressorissa. Hyvä lämmön-

johtavuus takaa hyvän lämmönsiirtymisen, jolloin lämmönvaihtimet ovat pieniä. Suuri ti-

lavuustuotto pienentää tilavuusvirtaa ja samalla kompressorin kokoa. Sopiva höyrynpai-

nealue estää ilmavuodot höyrystimeen ja kompressorin koko voidaan optimoida, sillä pie-

nessä paineessa höyryn ominaistilavuus on pieni ja tilavuustuotto on huono. (Aittomäki & 

Aalto 2012, 102-103.) 

 Termodynaamisten ominaisuuksien lisäksi kylmäaineelta vaaditaan tiettyjä kemial-

lisia ominaisuuksia, fysiologisia vaatimuksia ja ympäristövaikutusten minimoimista. Ke-

mialliset vaatimukset koskevat kylmäaineen stabiilisuutta. Kylmäaineen täytyy pysyä riit-

tävän stabiilina lämpötilan noustessa korkeisiin lämpötiloihin kuten 150-200°C.  Kylmäai-

neet voivat vaikuttaa käytettyihin materiaaleihin ja ne voivat yhdessä aiheuttaa erilaisia 

reaktioita. Tämän takia pitkäaikaisten testien kautta on selvitettävä materiaalien ja aineiden 

yhteensopivuudet. Fysiologisilla vaatimuksilla tarkoitetaan kylmäaineen vaikutusta ihmi-

siin ja elintarvikkeisiin. Käytetyksi kylmäaineeksi valitaan mielellään myrkytön aine, mut-

ta valvotuissa olosuhteissa kylmäaineeksi voi soveltua myös myrkyllinen aine. Esimerkiksi 

ammoniakki on myrkyllinen kylmäaine, mutta sitä käytetään tietyissä kohteissa sen sovel-

tuvuuden takia, sillä ammoniakin höyrystymislämpötila on alle 0°C. Kylmäaineilla on 

myös ympäristövaikutuksia, sillä niiden sisältämät kloori ja bromi lisäävät ilmakehän otso-

nin tuhoutumista. Tämän takia kylmäaineille on käytössä kaksi arvoa, joiden avulla tiede-

tään kylmäaineen haitallisuus ympäristölle. Käytetyt arvot ovat ODP ja GWP. ODP eli Ot-

sone Depletion Potential kertoo haitan 100 vuoden tarkastelujaksolla verrattuna R11:een 

eli trikloorifluorimetaaniin. R11 on yksi ensimmäisistä kehitetyistä kylmäaineista ja se 

kuuluu halogeenihiilivetyihin eli CFC-yhdisteisiin. CFC-yhdisteet ovat olleet kiellettyjä 

EU-maissa vuodesta 2001 lähtien. Toinen käytetty arvo GWP eli Global Warming Poten-

tial kuvastaa kylmäaineen vaikutusta verrattuna hiilidioksidiin 100 vuoden jaksolla. GWP 

ottaa huomioon kylmäaineen suorat vaikutukset, mutta myös energian kulutuksen, johon 

vaikuttaa kylmäaineen lämpö-/kylmäkerroin. (Aittomäki & Aalto 2012, 104-105, 108-

109.) Kylmäaineen haitallisuus otetaan huomioon, kun arvioidaan lämpöpumpun kytkentää 

prosessiin. Lämpöpumppu voidaan kytkeä prosessiin suoran tai välillisen kytkennän avul-
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la. Suorassa kytkennässä kylmäaine luovuttaa lämpöä suoraan prosessin käyttöön lauhdut-

timen kautta. Välillisessä kytkennässä kylmäaine luovuttaa lämpöä lauhduttimessa väliai-

neeseen, joka lämpenee ja luovuttaa lämpöä lopulliseen käyttökohteeseen. 

3.5 Sähkökattila 

Sähkökattilat ovat yksi mahdollinen lämmitysratkaisu. Sähkökattiloita käytetään esimer-

kiksi käyttöveden lämmitykseen asuintaloissa, kaukolämmön tuotantoon tai prosessihöyryn 

valmistamiseen. Sähkökattilan etuja ovat sen alhaiset investointikustannukset ja ylijää-

mäsähkön hyödyntäminen lämmityksessä. Toisaalta sähkökattilat käyttävät paljon sähköä, 

joten investoinnin kannattavuus riippuu pitkälti sähkön hinnasta. Sähkökattiloita on kahta 

tyyppiä, vastuskattila ja elektrodikattila (Garcia et al. 2012, 14). 

 Vastuskattilan toiminta perustuu kattilassa olevan lämmityselementin resistanssiin. 

Resistanssi kuvastaa lämmityselementin kykyä vastustaa sähkövirtaa. Lämmityselementit 

sijaitsevat kattilan sisällä ja niitä ympäröi vesi. Kun lämmityselementin lävitse virtaa säh-

kövirta, se muuttuu resistanssin seurauksesta lämmöksi. Lämmityselementin lämpenemi-

nen nostaa ympärillä olevan kattilaveden lämpötilaa. Lämpötilaa voidaan säätää termostaa-

tilla, jolloin lämpötila saavuttaminen katkaisee lämmityksen. Yleensä vastuskattiloita käy-

tetään pienissä toteutuksissa, kun lämpötehon tarve on alle 2 MW (Garcia et al. 2012, 14).  

 Elektrodikattilan toiminta perustuu kattilassa olevien elektrodien toimintaan. Peri-

aate on lähes sama kuin vastuskattilassa, mutta elektrodikattilassa resistanssi ei ole lämmi-

tyselementissä vaan vedessä. Elektrodit on upotettu kattilan vesitilaan kuten vastuskattilan 

lämmityselementit. Elektrodien välillä virtaa sähkövirta, joka nostaa veden lämpötilaa. Ve-

den resistanssi vastustaa sähkön virtausta, jolloin se lämpenee. (Labour Department 2013, 

12.) Elektrodikattiloita käytetään tyypillisesti suuremmassa kokoluokassa kuin vastuskatti-

loita. Niiden lämpöteho on yleensä 1-25 MW. Molempien kattilatyyppien hyötysuhde on 

99 %. (Garcia et al. 2012, 14.) 

Sähkökattiloiden etuna voidaan pitää myös niiden nopeaa käynnistymistä. Sähkökat-

tilat saavuttavat optimaalisen tuotantotason nopeammin kuin lämpöpumput. Tämä koros-

tuu etenkin suuressa mittakaavassa ja säätömarkkinoilla, kun käynnistyksiä ja pysäytyksiä 

tulee useita. (Bak-Jensen et al. 2019, 2.)  
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3.6 Lämmön varastointi 

Lämmön varastoinnilla voi olla lämmitysratkaisun toimintaa parantavia tekijöitä kuten 

osakuorman vähentyminen ja käyntiajan pidentyminen. Lähempänä nimellistehoa käydes-

sään lämmitysratkaisun hyötysuhde on suurempi kuin osakuormalla. Nimellisteholla sätei-

lyhäviöiden osuus jää pienemmäksi (Perttula 2000, 170). Jos lämmitysratkaisun tehon sää-

töalue ei ole tarpeeksi laaja, niin käyntiajat voivat muuttua lyhyiksi, kun tehon tarve on 

pieni. Tällöin lämpövaraston lisääminen lämmityspiiriin pidentää käyntiaikoja. Esimerkik-

si hakekattilan yhteyteen asennettu lämpövarasto voi vähentää kattilan käynnistyksiä ja 

pysäytyksiä, jolloin kattilan lämmönsiirtopinnat pysyvät puhtaampina ja hyötysuhde para-

nee. 

Lämmönvarastoinnin ideana on varastoida lämmintä tai kylmää, joka voidaan käyt-

tää tarpeen vaatiessa. Se tasoittaa lämmöntuotannon ja kulutuksen eriaikaisuuksia. Varas-

toinnin avulla voidaan saavuttaa taloudellista säästöä, parempi hyötysuhde, vähäisemmät 

päästöt tai prosessin parempi toiminta ja luotettavuus. Lämmönvarastointia suunniteltaessa 

täytyy huomioida käytetyn ratkaisun soveltuvuus prosessiin. Huomioitavia tekijöitä ovat 

materiaalin energiatiheys, lämmönjohtokyky, mekaaninen ja kemiallinen vakaus, materiaa-

lien yhteensopivuus, lataus-purkaus jaksojen määrä, lämpöhäviöt ja ohjattavuus. (Cabeza 

2015, 1-2.) Lämpöä voidaan varastoida kolmella eri tavalla. Varastointitavat ovat tuntuva-, 

latentti- tai termokemiallinen lämpövarasto. 

 Tuntuvan lämmön varastoinnissa lämpövaraston lämpötila joko nousee tai laskee. 

Materiaalina voidaan käyttää kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista materiaalia kuten vettä, 

ilmaa, öljyä tai betonia. Varastoitavan lämmön määrä voidaan laskea kaavan 1 mukaan, 

kun tiedetään materiaalin massa, ominaislämpökapasiteetti ja lämpötilaero. (Cabeza 2015, 

3.) 

 (1) 

jossa Q on varastoitu energiamäärä [J], m on varastointimateriaalin massa [kg], cp on mate-

riaalin ominaislämpökapasiteetti [J/kgK] ja ΔT on lämpötilaero [K].  

 

Taulukossa 3 on eräitä käytettyjä tuntuvan lämmön varastointimateriaaleja. Energiatihey-

dellä on suuri merkitys energiavaraston vaatimaan tilavuuteen. Esimerkiksi kaukolämmön 
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tuotannossa, jossa varastoidaan 200 MWh lämpöenergiaa lämpötilaerolla 45°C (latausläm-

pö 90°C, paluulämpö 45°C) on tarvittava vesimäärä noin 3 900 m3. 

 
Taulukko 3.Tuntuvan lämmön varastointimateriaaleja (Cabeza 2015, 6). 

 
 

Latenttilämpövarastossa energiaa säilötään faasimuutoksen avulla. Yleensä käytetään kiin-

teä-neste faasimuutosta. Kun materiaali sulaa, niin se sitoo lämpöä. Kun materiaali jähmet-

tyy, niin se luovuttaa lämpöä. Materiaaleja, joita käytetään latenttilämpövarastoissa, kutsu-

taan nimellä faasimuutosmateriaalit eli PCM. Varastoitava lämpöenergia voidaan laskea 

kaavan 2 mukaan, kun tiedetään materiaalin massa ja faasimuutoksen entalpia (Cabeza 

2015, 4-7.) 

 

 (2) 

jossa Q on varastoitu energiamäärä [J], m on varastointimateriaalin massa [kg] ja Δh on 

faasimuutoksen entalpiaero [J/kg].  

 

Taulukossa 4 on eräitä latenttilämmön varastointimateriaaleja. Taulukosta nähdään, että eri 

materiaalit soveltuvat eri lämpötilatasoille. Lisäksi faasimuutoksen sitoma tai luovuttama 

energiamäärä riippuu materiaalista. Etenkin korkeisiin lämpötiloihin soveltuvien materiaa-

lien faasimuutoksessa vapautuu paljon energiaa verrattuna alhaisiin lämpötiloihin. Latentti-

lämpövaraston suurimmat hyödyt tulevat esiin, kun lämpövaraston purku- ja latauslämpöti-

laero on pieni. Faasimuutos tapahtuu samassa lämpötilassa, joten sidottu energiamäärä ei 

ole riippuvainen lämpötilaerosta kuten tuntuvan lämmön varastoinnissa. Esimerkiksi, jos 

200 MWh lämpöä ladataan 90°C ja paluulämpötila on 80°C niin silloin lämpövaraston ko-

Materiaali Tiheys (kg/m3) Ominaislämpökapasiteetti (J/kgK) Energiatiheys (10^6 J/m3K)
Alumiini 2710 896 2,43
Betoni 2000 880 1,76

Hiekkakivi 2200 712 1,57
Lasi 2710 837 2,27

Magnetiitti 5177 752 3,89
Puu 700 2390 1,67

Rauta 7900 452 3,57
Savi 1458 879 1,28

Teräs 7840 465 3,65
Tiili 1800 837 1,51
Vesi 988 4182 4,13
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ko sokerialkoholeille on noin 2 200 m3. Jos sama lämpöenergia varastoitaisiin veteen, niin 

tarvittava varasto olisi noin 17 400 m3.  

 
Taulukko 4. Latentti lämpöenergian varastointimateriaaleja (Cabeza 2015, 7). 

 
 

Tuntuvan lämmön varastointi ja latenttilämmön varastointi ovat yleisimmin käytettyjä 

lämmön varastointitapoja. Kolmas lämmön varastointi tapa on termokemiallinen prosessi. 

Termokemiallisessa lämmön varastoinnissa käytetään sorptio- prosessia. Sorptio-

prosessissa vapautuu ja sitoutuu reaktiolämpöä. Prosessi alkaa, kun reaktanttia lämmite-

tään, jolloin se jakautuu kahdeksi aineeksi. Tämä on prosessin endoterminen vaihe. Kun 

lämpöä halutaan käyttää, niin aineet yhdistetään, jolloin reaktiolämpö vapautuu. Tämä on 

prosessin eksoterminen vaihe. (Alanen et al. 2003, 16.) 

 

  (3) 

jossa Y on absorboituva tai adsorboituva neste tai kaasu ja X on absorbentti tai adsorbentti.  

 

Termokemiallisen lämpövarastoinnin eteen tehdään paljon tutkimustyötä, sillä sen etuina 

ovat suuri energiatiheys, vähäiset lämpöhäviöt ja alhainen latauslämpötila. Energiatiheys 

on noin 8-10 kertaa suurempi kuin tuntuvan lämmön varastoinnissa ja noin kaksi kertaa 

suurempi kuin latenttilämmön varastoinnissa. Suurimmat esteet termokemiallisen lämmön 

varastoinnin leviämiselle ovat prosessin monimutkaisuus ja korkeammat investointikus-

tannukset. Lämmön varastointi tapahtuu kemiallisen reaktion ja sorption avulla, joten va-

Materiaali Sulamispiste (C) Sulamisen entalpia (MJ/m3)
Vesi-suola yhdisteet -100-0 200-300
Vesi 0 330
Klatraatti -50-0 200-300
Parafiinit -20-100 150-250
Suolahydraatti -20-80 200-600
Sokerialkoholit 20-450 200-450
Nitraatit 120-300 200-700
Hydroksidit 150-400 500-700
Kloridit 350-750 550-800
Karbonaatit 400-800 600-1000
Fluoridit 700-900 >1000
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rastoinnin ehtona on reaktion kahdensuuntaisuus. Lämpöenergiaa täytyy pystyä sitomaan, 

mutta myös luovuttamaan. (Devrim et al. 2015, 356-358.)  

 Taulukossa 5 on lupaavimpia termokemiallisia varastointimateriaaleja (Devrim et 

al. 2015, 357). Taulukosta nähdään, että materiaaleilla on suuret erot tiheyksien ja reaktion 

entalpioiden osalta. Jos varastoidaan 200 MWh lämpöenergiaa, niin tarvittava varastointiti-

lavuus on kalsiumkloridi-vesiseokselle noin 800 m3. Sama energiamäärä tarvitsee 280 % 

suuremman varaston, jos se varastoitaisiin latenttilämpövarastoon. Jos se varastoitaisiin 

tuntuvan lämmön varastoon vetenä, niin varaston koko olisi 490 % suurempi. 

 
Taulukko 5. Lupaavimmat termokemialliset materiaalit (Devrim et al. 2015, 357). 

 
 

Materiaali Tiheys (kg/m3) Ominaislämpökapasiteetti (J/kgK) Reaktion entalpia (kJ/kg)
CaCL2 x H2O 2100 3,06 433,6

Zeoliitti 650 1,07 1107
Silikageeli 600 1,13 1380
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4 HYGIENISOINNIN LÄMMITYSRATKAISUT 

Laitoksen päälämmityspiirit ovat ensimmäisen kompostointivaiheen tunneleiden tuloilman 

lämmitys, biokaasulaitoksen reaktoreiden lämmitys ja hygienisointivaiheen ilman lämmi-

tys. Tunneleiden tuloilman lämmitykseen käytetään kahta rinnakkain toimivaa teollisuus-

lämpöpumppua, joiden lämpöteho on yhteensä 1400 kW. Biokaasulaitoksen reaktoreiden 

lämmitykseen käytetään yhtä teollisuuslämpöpumppua, jonka lämpöteho on 750 kW. Hy-

gienisointivaiheen ilman lämmitykseen käytetään öljykattiloita, joiden lämpöteho on 2 x 

225 kW. Diplomityössä keskitytään hygienisointivaiheen lämmitykseen sekä öljykattiloi-

den toimintaan ja kehittämiseen. 

4.1 Nykytilanne 

Käytössä olevat öljykattilat ovat osa materiaalin hygienisointiprosessia. Öljykattilat läm-

mittävät vesipiiriä, jossa vesi kiertää kattilan ja hygienisoinnin lämmönvaihtimen välillä. 

Öljykattila lämmittää veden noin 103°C, jonka jälkeen vesi virtaa hygienisointivaiheen 

lämmönvaihtimelle. Lämmönvaihdin lämmittää hygienisointivaiheen ilmaa, jotta tunnelis-

sa oleva materiaali saadaan lämmitettyä yli 70°C ja sivutuoteasetuksen vaatimukset täytty-

vät. Lämmityspiirin vesi jäähtyy noin 88-95°C, jonka jälkeen se virtaa takaisin lämmitys-

kattiloille. Samalla vesipiirillä esilämmitetään hygienisoinnin tuloilmaa lämmönvaihtimen 

avulla. Tuloilman esilämmityksellä materiaalia lämmitetään ennen kuin varsinainen hygie-

nisointivaihe alkaa. Esilämmityksessä tuloilma lämmitetään 38°C. Kuvassa 9 on yksinker-

taistettu prosessikuva lämmityspiiristä. 

 

 
Kuva 9. Hygienisoinnin lämmityspiiri. 
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Kattiloiden nykytilaselvitys aloitetaan tekemällä pysyvyyskäyrä lämmityspiirin toiminnas-

ta. Pysyvyyskäyrä kertoo lämpötehon jakautumisen vuoden jokaiselle tunnille. Pysyvyys-

käyrästä voidaan lukea esimerkiksi lämmityksen taukoajat. Pysyvyyskäyrään vaadittavaa 

lämpötehoa ei ole saatavilla suoraan laitoksen prosessinohjaustajärjestelmästä, sillä se ei 

ole prosessin toiminnan kannalta oleellinen suure. Lämpöteho määritetään saatavilla ole-

vien mittauksien pohjalta sekä mittaamalla lämmityspiirin tilavuusvirta. 

Prosessinohjausjärjestelmässä on mittaukset lämmityspiirin paineelle, lämpötilalle 

ennen lämmönvaihdinta ja lämpötilalle lämmönvaihtimen jälkeen. Prosessinohjausjärjes-

telmästä ladattiin mittausarvot 1.12.2020-31.1.2021 ajalta, koska järjestelmästä ei ole saa-

tavilla pidempiaikaista mittausdataa. Kahden kuukauden mittausjakson oletetaan kuvaavan 

koko vuoden lämpötehon tarvetta, sillä hygienisoinnin kautta menevä materiaalimäärä on 

lähes vakio vuoden jokaisena viikkona. Näin ollen jokaista lämpötehon arvoa kopioidaan 

kuusi kertaa, jotta saadaan lämpötehon jakautuminen koko vuodelle. Prosessinohjausjärjes-

telmästä saaduista mittausarvoista laskettiin keskiarvot ja koottiin taulukkoon 6. Veden 

paineen ja lämpötilan keskiarvon perusteella selvitettiin taulukkoarvot tiheydelle ja omi-

naislämpökapasiteetille.  

 
Taulukko 6. Veden ominaisuudet 

 
 

Prosessinohjausjärjestelmästä saatujen mittauksien lisäksi selvitettiin lämmityspiirin tila-

vuusvirtaus. Prosessinohjausjärjestelmässä ei ole lämmityspiirille virtausmittausta, joten 

virtaus mitattiin Ultraflux UF-801P ultraäänivirtausmittarilla ja 1586E3-anturilla. Ultraää-

nivirtausmittariin täytyi syöttää tiedot putken ulkohalkaisijasta, seinämäpaksuudesta, sisä-

pinnan karheudesta, putkimateriaalista ja mitattavan aineen tyypistä. Kuvassa 10 on esitet-

ty mittauksissa käytetty mittari sekä anturi. Mittariin syötettiin lähtöarvot Ultrafluxin tieto-

koneohjelman avulla. Kun tiedot oli ladattu mittariin, niin mittari ilmoitti mittauspäiden 

etäisyyden. Oikealla etäisyydellä varmistetaan, että mittauspäät onnistuvat vastaanotta-

maan toisen mittauspään lähettämän signaalin. Mittauspäät lähettävät V-mallisen signaalin, 

joka heijastuu putken vastakkaisesta seinästä. Tämän jälkeen anturin mittauspäät rasvattiin, 

Lämpötila keskiarvo 94,6 °C
Paine keskiarvo 1,034 bar
Tiheys 962,17 kg/m3
Ominaislämpökapasiteetti 4,21 kJ/kg°C
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jotta saatiin mahdollisimman tarkka kontakti putken ja anturin välille. Seuraavaksi anturi 

kiinnitettiin putken kylkeen ja mittaus pystyttiin aloittamaan. 

 

 
Kuva 10. Ultraflux UF-801P virtausmittari ja 1586E2-anturi 

 

Mittauksia suoritettiin kahdessa vaiheessa, sillä vesi virtaa lämmityspiirissä kahdella eri 

tavalla. Ensimmäinen mittaus suoritettiin, kun hygienisointivaiheen ja tuloilman lämmön-

vaihtimet olivat käytössä. Tällöin tilavuusvirran keskiarvoksi saatiin 15,53 m3/h. Toinen 

mittaus suoritettiin, kun pelkästään hygienisointivaiheen lämmönvaihdin oli käytössä. Täl-

löin tilavuusvirran keskiarvoksi saatiin 14,15 m3/h.  

Lämmityspiirissä olevaa pumppua ajetaan vakiokäyrä-säädöllä, joka tarkoittaa, että 

pumppu toimii kuten suorakäyttöinen pumppu eli pumppu pyörii koko ajan samalla no-

peudella. Näin ollen voidaan olettaa, että veden massavirta lämmityspiirissä on vakio, kun 

tiedetään mitkä lämmönvaihtimet ovat käytössä. Lataamalla prosessinohjausjärjestelmästä 

lämpötilamittaukset voidaan selvittää lämmityspiirin lämpötilaero ja laskea lämpöteho. 

Lämpöteho lasketaan kaavan 4 avulla. 

 

 (4) 

 

jossa P on lämpöteho [kW], qm on veden massavirta [kg/s] cp on veden ominaislämpökapa-

siteetti [J/kgK] ja ΔT on lämpötilaero [K]. 
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Kuvasta 11 nähdään lämmityspiirin lämpötehot. Hygienisointivaiheen alkaminen näkyy 

kuvassa tehon nousuina lähes nollatasosta yli 200 kW. Kuva osoittaa hygienisointiproses-

sin luonteen. Hygienisointiprosessi on panosmainen eli prosessia ei tarvitse jatkuvasti 

lämmittää. Lämpötehon huippu on noin 225 kW. Lämpöteho on välillä 0 kW, sillä öljy-

polttimet sammuvat, kun kattilaohjauksen asetusarvo on saavutettu. 

 

 
Kuva 11. Prosessilämmityksen lämpötehot. 

 

Lämpötehoista muodostettiin pysyvyyskäyrä, joka on esitetty kuvassa 12. Pystyruudukon 

yksi väli kuvastaa 10 % vuoden tunneista. Lämmityspiirin tehon tarve on suurimmillaan 

noin 225 kW. Lämmityspiirin maksimiteho on käytössä alle 5 % ajasta. Pystysuora muutos 

kuvastaa öljypolttimen siirtymistä 1-tehoalueelta 2-tehoalueelle. Poltin siirtyy 2-

tehoalueelle, jos se ei saavuta kattilan asetusarvoa 1-teholla. Pysyvyyskäyrästä nähdään, 

että 2-tehoalue on ollut käytössä noin 7,5 % ajasta. Suurimman osan ajasta polttimet ovat 

käyneet 1-tehoalueella. 1-tehoalue on ollut käytössä noin 75 % ajasta. Kattila on ollut pois 

päältä noin 15 % ajasta. 
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Kuva 12. Lämmityspiirin pysyvyyskäyrä 

 

Lämmityspiirin pysyvyyskäyrä ei kuvaa kuinka lämpöteho jakaantuu hygienisointivaiheen 

ja tuloilman esilämmityksen välillä, sillä öljykattila lämmittää lämmityspiirin vettä jatku-

vasti kattilaohjauksen mukaisesti. Kattila käynnistyy 95°C lämpötilassa ja pysähtyy 103°C 

lämpötilassa. Kattila käy vaikkei hygienisointivaihe ole päällä, joten hygienisointivaihee-

seen käytetty lämpöteho eroaa merkittävästi lämmityspiirin koko lämpötehosta.  

Hygienisointivaiheen lämpöteho saadaan tutkimalla lämmönvaihtimen 3-

tieventtiilin toimintaa. 3-tieventtiilissä on pelkästään auki tai kiinni ohjaus. Kun 3-

tieventtiili on auki, niin hygienisoinnin lämmitys on myös päällä. Prosessiohjausjärjestel-

mästä ladattiin tiedot 3-tieventtiilin asennosta ja ne yhdistettiin alkuperäiseen pysyvyys-

käyrään. Kuvasta 13 nähdään hygienisointivaiheen pysyvyyskäyrä. Hygienisoinnissa läm-

mitys on päällä vuodessa noin 50 % ajasta eli 4 380 tuntia vuodessa. Loput ajasta hygieni-

soinnin lämmönvaihtimen 3-tieventtiili on suljettu ja vesi virtaa lämmönvaihtimen ohi.  
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Kuva 13. Hygienisoinnin pysyvyyskäyrä 

 

Hygienisointivaiheen pysyvyyskäyrän lisäksi alkuperäisestä lämmityspiirin pysyvyys-

käyrästä selvitettiin tuloilman esilämmityksen pysyvyyskäyrä. Tuloilman esilämmitys on 

rinnan hygienisointivaiheen lämmityksen kanssa, mutta sen lämpötilataso on merkittävästi 

pienempi kuin varsinaisen hygienisointivaiheen. Esilämmityksessä ilmaa lämmitetään 

38°C. Lämpötilatason lisäksi tuloilman esilämmitys on päällä lähes jatkuvasti. 

Kuvasta 14 nähdään tuloilman esilämmityksen pysyvyyskäyrä. Pysyvyyskäyrän 

lämpötehot ovat selvästi pienemmät kuin hygienisointivaiheen pysyvyyskäyrässä, joka on 

esitetty kuvassa 13. Esilämmityksen maksimiteho on 50 kW, joka on noin 22 % hygieni-

sointivaiheen maksimilämpötehosta. Sen sijaan esilämmityksessä tehon tarve jakaantuu 

tasaisemmin vuoden aikana. Esilämmitys on käynnissä noin 85 % ajasta. 
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Kuva 14. Tuloilman esilämmityksen pysyvyyskäyrä 

 

Nykyisen prosessilämmityksen raja-arvoja mietittäessä täytyy huomioida nykyisten kom-

ponenttien ominaisuudet sekä niiden käyttöikä. Öljylämmityslaitteiston käyttöikää verra-

taan Motivan antamiin suosituksiin kiinteistökokoluokan öljykattiloista, sillä käytössä ole-

vat kattilat ovat vastaavuudeltaan lähempänä niitä kuin voimalaitoskattiloita. Nykyinen 

lämmityspiiri koostuu kahdesta kattilasta, kahdesta öljypolttimesta, öljysäiliöstä, putkistos-

ta, siirtopumpusta ja kolmesta lämmönvaihtimesta. Lämminvesikattilat ovat asennettu 

vuonna 2005. Tyyppikilvestä voidaan lukea kattilan ominaisuudet. Kattilan maksimipoltto-

aineteho on 311 kW, maksiminimellisteho 286 kW, maksimikäyttöpaine 4 bar ja maksimi-

lämpötila on 120°C. Kattiloiden suositeltu käyttöikä on 30-40 vuotta (Motiva 2018a). Näin 

ollen kattiloiden suositeltua käyttöikä jäljellä vielä 15-25 vuotta. Kattiloita on nuohottu 

noin 1,5 vuoden välein, mutta nuohouksen tarve on ollut vähäinen korkean käyttölämpöti-

lan takia.  

Lämminvesikattilaan liitetyistä öljypolttimista toinen on alkuperäinen vuodelta 

2005 ja toinen on uusittu vuonna 2007. Kattiloita ei ole tarvinnut käyttää samanaikaisesti, 

joten toinen poltin on aina levännyt ja toinen ollut käytössä. Polttimissa on kaksivaiheinen 

tehonsäätö. Tehoalueet on säädetty noin 125 kW ja 225 kW. Polttimia käydään säätämässä 

noin 1-2 vuoden välein, jotta säädöt ja hyötysuhde pysyvät kunnossa. Polttimien käyt-

töikäarvio on 15 vuotta (Motiva 2018a). Näin ollen polttimilla on arvioitua käyttöikää jäl-

jellä 0 vuotta. Arvioitu käyttöikä perustuu Motivan taustatietoihin, joten sen oletetaan ole-

van enemmän suositus kuin määräys. Tämän takia polttimien todellinen kunto tullaan tar-

kastamaan ulkopuolisen ammattilaisen toimesta seuraavan säätökerran aikana. 
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Öljypolttimille pumpataan lämmitettyä kevyttä polttoöljyä suodatettuna öljysäiliös-

tä. Laitoksella on käytössä 15 m3 öljysäiliö. Säiliö on rakennettu vuonna 2005. Säiliö kuu-

luu luokkaan A, jolloin sen ensimmäinen tarkastus täytyi tehdä 10 vuoden kuluessa asen-

tamisesta ja seuraavat tarkastukset tehdään 5 vuoden välein (Kauppa- ja teollisuusministe-

riön päätös 344/1983, 10 §.). Öljysäiliön käyttöikäarvio on 20-50 vuotta (Motiva 2018a). 

Näin ollen öljysäiliöllä on suositeltua käyttöikää jäljellä vielä 5-35 vuotta. 

Lämmityspiirissä on kolme lämmönvaihdinta. Kaksi lämmönvaihdinta lämmittää 

hygienisoinnin ilmaa ja yksi tuloilmaa. Lämmityspiiriin on uusittu hygienisoinnin läm-

mönvaihtimet 4 vuotta sitten. Hygienisoinnin lämmönvaihtimet jouduttiin vaihtamaan, sillä 

niissä esiintyi korroosiota. Vanhat lämmönvaihtimet kestivät 11 vuotta. Näin ollen voidaan 

olettaa, että uusilla hygienisoinnin lämmönvaihtimilla on vielä käyttöikää jäljellä ainakin 7 

vuotta. Käyttöikä on arvio, sillä lämmityspiirin veden käsittelyä parannettiin sekä lämmön-

vaihtimet tehtiin kestävämmästä materiaalista. Lämmönvaihtimet on suunniteltu 0-110°C 

vedelle. 

Tuloilman esilämmityksessä oleva lämmönvaihdin on alkuperäinen. Lämmönvaih-

din on käyttöönotettu vuonna 2005. Lämmönvaihdin on tekemisissä puhtaan ilman ja ve-

den kanssa, joten sen käyttöikä arvioidaan olevan samaa luokkaa kuin kaukolämmön läm-

mönvaihtimilla eli noin 20-25 vuotta (Motiva 2018b). Näin ollen lämmönvaihtimella on 

käyttöikää jäljellä 5-10 vuotta. Lämmönvaihdin on suunniteltu myös 0-110°C vedelle. 

Laitoksessa käytettiin hygienisointivaiheen prosessiin kevyttä polttoöljyä 72 322 

litraa vuonna 2019 ja 76 042 litraa vuonna 2020. Kulutusmäärät ovat selvitetty laskuista, 

joten polttoaineen kulutuksen jakaantuminen eri vuosille ei ole tarkasti tiedossa. Näin ollen 

tehdään oletus, että kulutuksien keskiarvo kuvastaa suurimmalla tarkkuudella vuosikulu-

tusta. Keskiarvo on 74 182 litraa vuodessa.  Kevyen polttoöljyn alempi lämpöarvo on 43,2 

GJ/t ja tiheys 0,834 t/m3 (Tilastokeskus 2020a), joten kevyttä polttoöljyä käytettiin noin 

742 MWh. Prosessiin käytettiin lämpöenergiaa vuodessa noin 590 MWh, josta hygieni-

sointiin kului 365 MWh ja tuloilman esilämmitykseen 225 MWh. Tämän perusteella läm-

mityspiirin vuosihyötysuhteeksi saadaan 79,6 %. 

Kevyen polttoöljyn hinta selvitettiin tilastokeskuksen tietokannasta (Tilastokeskus 

2021a). Kevyen polttoöljyn hintakehitys 2010-2020 on esitetty kuvassa 15. Kevyen poltto-

öljyn hinnaksi valittiin vuosien 2017-2020 keskiarvo, jotta voidaan vähentää vuoden 2020 

koronapandemian vaikutusta hintaan. Kevyen polttoöljyn keskiarvohinta on 73,9 snt/l. 
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Näin ollen nykyisen lämmitysjärjestelmän polttoainekustannukset ovat vuodessa 54 820 €. 

Lisäksi lämmitysjärjestelmän huoltoihin (nuohoukset/polttimien säädöt) kuluu vuodessa 

noin 1 500 €. Näin ollen lämmitysjärjestelmän kokonaiskustannukset ovat noin 56 000 € 

vuodessa.  

 

 
Kuva 15. Kevyen polttoöljyn hintakehitys vuosien 2010-2020 välillä alv 0% (Tilastokeskus 2021a). 

4.2 Lämmitysratkaisujen soveltuvuus 

Lämpötehon ja pysyvyyskäyrien avulla määritettiin prosessilämmityksen teho, joka lämmi-

tysratkaisun täytyy tuottaa. Tehon tarve on suurimmillaan noin 225 kW. Pienimmillään 

tehon tarve on vain muutamia kilowatteja. Prosessilämmityksen suuret tehon vaihtelut sekä 

suhteellisen lyhyt huipunkäyttöaika aiheuttavat omat haasteensa. Yli 200 kW lämpötehoa 

tarvitaan noin 600 tuntina vuodessa. Toisaalta lämpötehon tarve on alle 100 kW noin 6 500 

tuntina vuodessa. Näin ollen lämmitysratkaisun täytyy pystyä säätymään laajalle tehoalu-

eelle tai sen pitää pystyä käymään katkokäytöllä kuten nykyisen öljykattilan. Lisäksi läm-

mitysratkaisun täytyy pystyä tuottamaan 95-103°C vettä, joka on ehdoton hygienisointi-

vaiheen toiminnalle.  

4.2.1 Biokaasukattila 

Laitoksessa olevaa öljykattilaa on mahdollista käyttää kaasulla, sillä kattila on suunniteltu 

molemmille polttoaineilla. Lisäksi kattilalla on luvun 4.1. nykytilanneselvityksen pohjalta 

15-25 vuotta käyttöikää jäljellä, joten on taloudellisesti kannattavampaa säilyttää nykyinen 
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kattila kuin korvata se uudella. Kattilan käyttäminen kaasulla edellyttää uuden polttimen 

hankintaa, joten kyselytutkimuksessa selvitetään kaasupolttimen investointikustannukset. 

Kaasupolttimeen vaihdettaessa täytyy polttimen säätämisessä huomioida kaasuliekin sätei-

ly. Kaasuliekin säteily on heikompi kuin öljyliekin. Tämä voi johtaa kasvaneisiin savukaa-

suhäviöihin, sillä 50 % lämpötehosta siirtyy veteen kattilan tulipesässä (Perttula 2000, 

170). 

Kaasukattila on mahdollista toteuttaa, sillä laitokseen saadaan kaasua kahdella eri 

tavalla. Laitos sijaitsee Lahdessa, joten se on maakaasuverkon alueella. Tällöin kattilaan 

voidaan tehdä liitos maakaasun jakeluverkosta. Toinen vaihtoehto on biokaasun käyttämi-

nen. Laitoksella on omaa biokaasun tuotantoa, joten sitä voidaan hyödyntää kattilassa pro-

sessin lämmitykseen. Työssä tarkastellaan tarkemmin biokaasun käyttämistä, sillä se on 

oman tuotannon takia halvempi vaihtoehto kuin maakaasu. 

Biokaasu polttoaineena aiheuttaa lisäinvestointeja biokaasun käsittelyyn. Biokaa-

susta täytyy poistaa vesihöyry ja rikkivety, sillä yhdessä ne muodostavat rikkihappoa (Ky-

mäläinen ja Pakarinen 2015, 131). Vedenerotin täytyy lisätä erikseen linjaan, sillä uuden 

raakakaasulinjan liitos tulisi ennen nykyistä vedenerotinta. Rikkivety poistetaan jo lähes 

kokonaan kemiallisella käsittelyllä biokaasulaitoksen reaktoreissa ja sen pitoisuus biokaa-

sussa on noin 0-30 ppm. Kyselytutkimuksessa laitetaan lähtötietoihin tiedot biokaasun, jot-

ta toimittajalta saadaan alustava arvio nykyisen puhdistuksen riittävyydestä. 

Rikkipitoisuudella on vaikutusta happokastepisteeseen. Polttoaineen rikkipitoisuus 

vaikuttaa rikkidioksidipäästöjen syntymiseen. Rikkidioksidista 1-5 % hapettuu kattilassa 

rikkitrioksidiksi. (Flyktman et al. 2012, 7,18-19.) Näin ollen savukaasun rikkitrioksidipi-

toisuus olisi biokaasua poltettaessa noin 0-1,5 ppm. Jos oletetaan vedenerottimella biokaa-

sun kosteuden laskevan 5 %, niin kuvan 16 perusteella happokastepiste olisi noin 108-

111°C. Biokaasupoltin täytyy siis säätää siten, että kattilan konvektio-osan jälkeinen savu-

kaasun lämpötila on suurempi kuin happokastepiste.  
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Kuva 16. Happokastepiste kosteuden mukaan (Flyktman et al. 2012, 19). 

 

Savukaasun lämpötilan pitäminen yli happokastepisteen suojaa kattilan lämmönsiirtopinto-

ja korroosiolta. Savukaasun lämpötilan lisäksi täytyy huomioida kattilaveden lämpötila. 

Kattilaveden lämpötila on lähes sama kuin lämmönsiirtopintojen lämpötila (Flyktman et al. 

2012, 19). Nykyisen lämmitysjärjestelmän lämpötilat alittavat happokastepisteen, sillä kat-

tilaveden lämpötila on 95-103°C. Kattilan maksimilämpötila oli kattilan tyyppikilven pe-

rusteella 120°C, joten happokastepiste on mahdollista välttää kokonaan nostamalla kattilan 

lämpötila yli 111°C.  

Rikkihapon lisäksi kattilaan ja savukaasukanavaan voi muodostua rikkihapoketta, 

jos savukaasun tai pintojen lämpötila laskee alle vesikastepisteen. Tällöin savukaasussa 

oleva vesihöyry tiivistyy vedeksi ja muodostaa yhdessä rikkihapon kanssa rikkihapoketta. 

Rikkihapoke korrodoi voimakkaammin kuin pelkkä rikkihappo, joten sen muodostumista 

täytyy välttää. (Huhtinen et al. 2000, 212.) 

Kattilan jälkeen savukaasut virtaavat piippuun, jossa savukaasujen lämpötila edel-

leen laskee. Myös piipussa voi tapahtua rikkitrioksidin lauhtumista ja rikkihapon muodos-

tumista, jolloin piipun seinämämateriaalit joutuvat korroosion rasitukselle. Näin ollen piip-

pu täytyy olla haponkestävää terästä ja piippuun muodostuvan kondenssin poisto täytyy 
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huomioida. Laitoksen nykyisen piipun sisällä kulkee molemmille öljykattiloille omat hor-

mit. Hormeissa on haponkestävät yläpäät 2 metrin matkalta. Kyselytutkimuksessa laitetaan 

lähtötietoihin tiedot piipusta ja sen mitoista, jotta toimittajalta saadaan alustava arvio ny-

kyisen haponkestävän osuuden riittävyydestä. 

Biokaasun vedenerottimen lisäksi biokaasulle täytyy rakentaa oma kaasulinja. Kaa-

sulinja täytyisi rakentaa erillisenä liitoksena nykyisestä kaasulinjasta kattilahuoneeseen. 

Kaasulinjan pituus olisi noin 160 m ja se kulkisi kokonaisuudessaan laitoksen pihan poik-

ki. Toinen vaihtoehto on tuoda kaasulinja laitoksen kattoja pitkin kattilahuoneeseen. Täl-

löin linjan pituus olisi 170 m, mutta asfaltointia ei tarvittaisi. 

Laitoksella tuotetaan biokaasua, jonka metaanipitoisuus vaihtelee 55-65 % välillä. 

Biokaasulle käytetään tehollisena lämpöarvona 20 MJ/m3 eli 5,56 kWh/m3, joka vastaa ti-

lastokeskuksen mukaan yhteismädätyslaitoksilla tuotettua biokaasua, jonka metaanipitoi-

suus on noin 55-65 % (Tilastokeskus 2021b, 8). Maakaasun tehollinen lämpöarvo on 36,4 

MJ/m3 eli 10,1 kWh/m3 (Tilastokeskus 2020a). Laskennassa biokaasun hinta määritetään 

maakaasun hinnan pohjalta. Koska Suomen kaasumarkkinat avautuivat vuoden 2020 alus-

ta, niin maakaasun referenssihintana käytetään kaasun pörssihintaa liettualaisessa kaasu-

pörssissä GET Balticissa. Hintaa tarkastellaan vuoden 2020 osalta. Hinnaksi valitaan vuo-

den 2020 keskiarvo, koska kaasumarkkinoiden avautuminen on tuonut markkinoille use-

ampia toimijoita eikä Suomessa vallitse enää monopoli. 

Kuvasta 17 nähdään maakaasun hintakehitys vuoden 2020 aikana. GET Balticissa 

Suomen maakaasun keskiarvo oli 11,95 €/MWh (GET Baltic, 2021). Keskiarvo kuvaa hin-

taa ylemmän lämpöarvon mukaan, joten hinta täytyy muuttaa vastaamaan alempaa eli te-

hollista lämpöarvoa. Kertomalla hinta 1,1 saadaan alemman lämpöarvon hinta. Alempaa 

lämpöarvoa vastaava hinta on 13,15 €/MWh. LABIO Oy saa myydystä biokaasusta rahaa, 

joten biokaasukattilassa käytettävän kaasun hinta on myynnissä menetetty tuotto. Oletuk-

sena käytetään, että lämmitykseen käytetyn biokaasun hinta on 40 % maakaasun vuoden 

2020 keskiarvosta. Näin ollen lämmityskattilassa poltetun biokaasun hinta on 4,8 €/MWh. 

Maakaasun hinta tulee todennäköisesti muuttumaan tulevaisuudessa. Hinnan muutos ote-

taan huomioon herkkyystarkastellussa. 
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Kuva 17. Maakaasun tukkuhinnan kehitys vuonna 2020 alv 0% (GET Baltic 2021). 

4.2.2 Hakekattila 

Laitoksen prosessilämmitys on jaksottaista sekä tehon tarve vaihtelee käyntijaksojen aika-

na kuten luvun 4.1 pysyvyyskäyristä nähtiin. Näin ollen kattilan täytyy olla moduloiva eli 

säätyä tehoalueella kuorman mukaan tai kattilassa täytyy olla automaattisytytys, jos katti-

lan säätöalue ei ole riittävän laaja. Muussa tapauksessa se käy koko ajan vähintään ylläpi-

toteholla. Tällä on vaikutusta hakkeen kulutukseen, sillä ylläpitoteho vaatii polttoainetta 

koko ajan. Toisaalta kattilan käynnistykset ja pysäytykset voivat aiheuttaa kattilan läm-

mönsiirtopintojen nokeentumista hetkellisen huonon palamisen takia. 

Puupolttoaineet palavat pitkällä liekillä, joka täytyy huomioida hakekattilan raken-

teissa. Puu tarvitsee palaessaan suuren palotilan, sillä puussa on paljon haihtuvista aineita. 

(Alakangas et al. 2016, 54.) Palaminen ei tapahdu pelkästään puun pinnalla. Näin ollen ny-

kyiset kattilat eivät sovellu hakkeen käyttämiseen, joten hakekattila tarvitsee sijoituspai-

kan. Vaihtoehtoina ovat yhden öljykattilan poistaminen ja korvaaminen hakekattilalla, jol-

loin polttoainesiilo olisi laitoksen ulkopuolella. Toinen vaihtoehto olisi, että hakekattilalle 

rakennetaan laitoksen ulkopuolelle lämpökontti, joka olisi mahdollisimman lähelle proses-

silämmityksen vesipiiriä.  

Hakekattiloissa polttoainetta syötetään energian tarpeen mukaan. Kattilan lämpöti-

lan asetusarvon laskiessa syöttöjärjestelmä aktivoituu ja kattilaan syötetään lisää polttoai-

netta. Hakekattiloiden kuorman vähentyessä kattiloiden syöttöruuvit vähentävät polttoai-

neen syöttöä kattilaan. Näin ollen hakekattilan käyttäminen ei aina edellytä lämminvesiva-
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raajaa osana järjestelmää. Pienellä osakuormalla käydessä takatulen mahdollisuus kuiten-

kin kasvaa. Takatulella tarkoitetaan tulen etenemistä syöttöjärjestelmään päin eli palami-

nen tapahtuu väärään suuntaan. Takatuli voi olla kytytulta tai kaasumaista. Kytytulessa tuli 

etenee syöttöjärjestelmään päin syöttöruuvissa polttoaineen mukana ja kaasumaisessa taka-

tulessa tulipesässä on ylipaine, jolloin palaminen tapahtuu väärään suuntaan ja savukaasut 

kulkeutuvat syöttöjärjestelmän suuntaan. Takatulta voidaan ehkäistä sulkusyöttimen ja 

sammutusjärjestelmän avulla sekä varmistamalla ettei tulipesään kerry ylipainetta. Sulku-

syöttimen avulla luodaan ilmatiivis katko syöttöruuvin ja polttoaineen pudotusputken välil-

le. Ilmatiiviin katkon avulla estetään tulen eteneminen pidemmälle syöttöjärjestelmässä. 

Sammutusjärjestelmä toimii lämpötila-antureiden avulla, jotka mittaavat syöttöruuvin läm-

pötilaa. Lämpötilan noustessa yli asetusarvon suuttimet aukeavat ja sammuttavat palon. 

(Tukes 2018, 6-7) 

Paloturvallisuus otetaan huomioon, kun mietitään hakekattilan sijoituspaikkaa. Lai-

toksen ulkopuolelle sijoitettu hakekattila parantaa jo itsessään paloturvallisuutta eikä ny-

kyistä öljykattilaa tarvitse purkaa, joten työssä tutkitaan hakekattilan sijoittamista laitoksen 

ulkopuolelle. Kyselytutkimus kohdistetaan Suomessa lämpökontteja valmistaviin yrityk-

siin, koska lämpökonteissa kaikki hakekattilan tekniikka on sijoitettu kontin sisälle, jolloin 

erillistä kattilahuonetta ei tarvitse rakentaa.  

Käytettävän hakkeen valinta on tärkeä prosessi, sillä etenkin kosteus voi aiheuttaa 

ongelmia poltossa. Hakkeen kosteus vaikuttaa lämpöarvoon, jolloin kattilan nimellistehoa 

ei saavuteta. Lisäksi kostea polttoaine voi jäätyä tai holvaantua siiloissa ja kuljettimissa 

(Alakangas et al. 2016, 73-74). Tällöin kattilan toiminta häiriintyy, sillä tulipesään ei saada 

uutta polttoainetta. Laitoksessa on mahdollista kuivata haketta sisätiloissa, joten sitä kautta 

voidaan vähentää tukoksia ja parantaa käytettävyyttä.  

Hakekattilan mukana tuleva polttoainevarasto täytyy mitoittaa lämmön tarpeen 

mukaan. Hygienisointivaihe on käynnissä jaksottaisesti, mutta se voi olla päällä useita tun-

teja putkeen ja tehon tarve voi olla lähellä nimellistehoa, joten lämpövarasto täytyy mitoit-

taa jatkuvan käytön ja nimellistehon perusteella. Polttoainevaraston suunnittelussa täytyy 

huomioida myös varaston täyttämisen vaatima henkilötyö. Laitoksen toiminta tapahtuu 

pääosin arkisin, mutta henkilökunta käy laitoksella myös viikonloppuisin eli polttoaineva-

rastoa voidaan täyttää päivittäin. Polttoainevaraston sopivaksi täyttöväliksi arvioidaan 2 

päivää. Kokopuuhakkeen energiatiheys on 0,9 MWh/irto-m3 (Alakangas et al. 2016, 205). 
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Näin ollen polttoainevarasto koko on 12 m3. Polttoainevaraston täyttäminen täytyy olla 

mahdollista laitoksen omilla pyöräkuormaajilla. 

Hakkeen hinta selvitetään tilastokeskuksen tietokannasta (Tilastokeskus 2021a). 

Kuvasta 18 nähdään hakkeen hintakehitystä vuosien 2017-2020 välillä. Hakkeen hinta on 

lähtenyt nousuun vuoden 2018 kolmannen neljänneksen aikana. Hinta on noussut 

20,25€à22,25€ kunnes se on vuoden 2020 toisen neljänneksen jälkeen lähtenyt laskuun. 

Hakkeen hinnaksi valittiin vuosien 2017-2020 keskiarvo, jotta voidaan pienentää ko-

ronapandemian vaikutusta hintaan. Hakkeen keskiarvohinta oli 20,9 €/MWh. Hakkeen hin-

ta tulee todennäköisesti muuttumaan tulevaisuudessa. 

 

 
Kuva 18. Hakkeen hintakehitys vuosien 2017-2020 välillä alv 0% (Tilastokeskus 2021a). 

4.2.3 Lämpöpumppu 

Nykyaikaisilla lämpöpumpuilla voidaan saavuttaa korkeita lämpötiloja aina 165°C asti 

(Arpagaus et al. 2018, 991). Laitoksessa käytetyn prosessin vaatima lämpötilataso on 95-

103°C, joten lämpöpumpun käyttäminen on mahdollista. Lämpöpumput ovat yleensä 

on/off- tyyppisiä, mutta niitä voidaan myös säätää noin 20 % mitoitustehosta (Motiva 

2014, 21). Näin ollen säädettävyyden ja lämpötilatasojen perusteella lämpöpumppu sovel-

tuu nykyisen prosessilämmityksen korvaajaksi.  

 Lämpöpumpun tehokkuutta kuvastaa tehokerroin. Tehokertoimeen vaikuttaa kier-

toprosessin lämpötilatasot. Korkein teoreettinen tehokerroin voidaan laskea Carnot-
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prosessin avulla. Carnot-prosessissa puristus ja paisunta tapahtuvat vakiolämpötilassa ja 

molemmat ovat lämpöeristettyjä ja häviöttömiä (Aittomäki & Aalto 2012, 25).  

 

 (5) 

jossa COP on tehokerroin, tout on lämpötila lauhduttimessa [°C] ja tin on lämpötila höyrys-

timessä [°C]. 

 

Kaavan 5 avulla voidaan laskea suurin teoreettinen tehokerroin. Tehokertoimen 

suuruuteen vaikuttaa höyrystymis- ja lauhtumislämpötilojen erotus. Mitä pienemmäksi 

lämpötilaero saadaan, sitä suuremmaksi lämpökerroin muuttuu. Koska prosessin vaatima 

lämpötila on vakio, niin lämpötilaeroa voidaan pienentää valitsemalla mahdollisimman 

suuri lämmönlähde.  

Korkeinta teoreettista tehokerrointa ei ole mahdollista saavuttaa, joten todelliset te-

hokertoimet ovat selvästi alhaisemmat. Markkinoilla olevien kuumalämpöpumppujen avul-

la päästään maksimissaan 60 % Carnot-prosessin tehokertoimesta. Jos lämpötilaero on 

100-110°C ja lauhduttimen lämpötila 140°C, niin teoreettinen tehokerroin on 3,8-4,1 ja 

todellinen tehokerroin vaihtelee 1,75-2,25 välillä. Tällöin todellinen tehokerroin on alle 46-

55 % teoreettisesta tehokertoimesta. Jos lämpötilaero on 50°C, niin teoreettinen tehoker-

roin on 8,3 ja todellinen tehokerroin vaihtelee 3-4 välillä. Tällöin todellinen tehokerroin on 

alle 50 % teoreettisesta tehokertoimesta. (Arpagaus et al. 2018, 996). 

Diplomityön kohteessa mahdollisia ulkoisia lämmönlähteitä ovat esimerkiksi ul-

koilma ja maaperä. Koska prosessilämmityksen vaatima lämpötilataso on korkea, niin 

lämpötilaero ulkoisen lämmönlähteen kanssa kasvaa suureksi. Esimerkiksi ulkolämpötilan 

ollessa +5°C ja prosessilämpötilan ollessa +103°C niin lämpötilaero on 98°C ja korkein 

teoreettinen tehokerroin olisi kaavan 5 perusteella 3,90. Todellinen tehokerroin olisi mak-

simissaan 60 % Carnot-prosessista eli 2,3. Jos lämpö otettaisiin 300m lämpökaivosta, jossa 

kallion lämpötila 15 metrin syvyydessä on 8°C ja geoterminen gradientti 1,5 K/100m niin 

lämmönlähde olisi noin 12,5°C (Aittomäki & Aalto 2012, 352). Tällöin lämpötilaero olisi 

90,5°C, korkein teoreettinen tehokerroin olisi 4,23 ja todellinen tehokerroin maksimissaan 

2,5. Maaperästä otettavan lämmön etuna olisi sen korkeamman tehokertoimen lisäksi tasai-

sempi lämpötila, sillä lämpötilan muutokset maaperässä ovat pienemmät kuin ilmassa. Täl-

löin etenkin talviaikaan tehokerroin pysyisi parempana. 
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Ulkoisten lämmönlähteiden lisäksi lämmönlähdettä etsittiin laitoksen sisältä. Läm-

mönlähteeksi tutkittiin biokaasulaitoksen lämmityspiirin paluuvettä. Biokaasulaitoksen 

lämmityspiirin maksimiteho on 750 kW. Käytön aikana on havaittu, että maksimitehoa ei 

saavuteta. Näin ollen biokaasulaitoksen lämmityspiirin lämpöenergiasta voitaisiin osa hyö-

dyntää hygienisoinnin lämpöpumpun lämmönlähteenä. Kuvasta 19 nähdään tarkemmin 

biokaasulaitoksen lämmityksen pysyvyyskäyrä. Lämpötehot ovat merkittävästi suuremmat 

kuin hygienisoinnin lämmityksessä ja ne vaihtelevat 20-540 kW välillä. Suurin tuotettu 

lämpöteho on 540 kW, joten lämpöpumpun maksimilämpötehoa 750 kW ei saavuteta. 

Näin ollen lämmityspiiristä olisi saatavilla ylimääräistä lämpöä. 

 

 
Kuva 19. Biokaasulaitoksen lämmitysteho 

 

Prosessinohjausjärjestelmästä ladattiin vuoden 2020 biokaasulaitoksen lämmityspiirin pa-

luuveden lämpötilat. Paluuveden lämpötilan keskiarvo oli 52,3°C, maksimilämpötila 

60,0°C ja minimilämpötila 39,3°C. Paluuveden käyttäminen lämmönlähteenä pienentäisi 

lämpöpumpun lämpötilaeroa verrattuna ulkoilmaan tai maaperään. 

Tehokertoimen laskennassa täytyy huomioida nykyisen lämpöpumpun lisääntynyt 

sähkönkulutus, sillä lämpöpumput olisivat sarjassa. Lämpöpumpun todellinen tehokerroin 

määräytyy sen mukaan kuinka paljon lämpöpumppu tuottaa hyötylämpöenergiaa suhteessa 

käytettyyn sähköenergiaan (Motiva 2014, 17). Näin ollen lämmitysjärjestelmän tehoker-

roin olisi kaavan 6 mukainen.  
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 (6) 

 

jossa Qout on hyötylämpöenergia [MWh], P1 on biokaasulaitoksen lämpöpumpun lisäänty-

nyt sähköenergia [MWh] ja P2 on uuden lämpöpumpun sähköenergia [MWh]. 

 

Tehokertoimen laskennassa huomioidaan vain lämpöenergia, joka voidaan hyödyntää pro-

sessilämmitykseen. Tällöin laskennassa ei huomioida ensimmäisen lämpöpumpun tuotta-

maa lämpöenergiaa, sillä se ei ole hyödynnettävää lämpöä. Jos ensimmäisen lämpöpumpun 

lämpöenergia huomioitaisiin laskennassa, niin syntyisi tuplalaskenta ja tehokerroin vääris-

tyisi. 

Lämpöpumppu on mahdollista kytkeä prosessiin suoralla tai välillisellä kytkennäl-

lä. Välillisen kytkennän etuja ovat ettei kylmäaine vuoda lämmityskohteeseen, pieni kyl-

mäainetäytös ja hyvät säätöominaisuudet. Välillisen kytkennän suurimpia haittoja ovat 

lämpötilan asteisuus lämmönvaihtimissa ja väliaineen pumppauskustannukset. Suorassa 

kytkennässä on yksi lämmönvaihdin vähemmän kuin välillisessä kytkennässä, joten suoran 

kytkennän hyötysuhde on parempi. Kytkennässä täytyy kuitenkin huomioida prosessin ny-

kytilanne ja sen merkitys laitoksen toimintaa. Kylmäaineen vuotaminen lämmitettävään 

materiaaliin olisi haitallista, joten se osaltaan puoltaa välillistä kytkentää. Lisäksi nykyiset 

lämmityskattilat jätettäisiin todennäköisesti varalämmitysjärjestelmäksi lämpöpumpun vi-

kaantumisen tai huoltojen ajaksi, joten nykyiset lämmönvaihtimet jäisivät osaksi lämmitys-

järjestelmää. Muutenkin nykyisillä lämmönvaihtimilla on vielä käyttöikää jäljellä, joten 

tutkimuksessa tarkastellaan välillistä kytkentää eikä suoraa kytkentää. Välillisessä kytken-

nässä lämpöpumppujen lämpöteho siirretään lämmönvaihtimella vesipiiriin ja prosessin 

lämmityksessä hyödynnetään nykyisiä lämmönvaihtimia. 

  Lämpöpumpuissa käytettävän sähkön hinta selvitetään Nord Poolin kautta. Nord 

Pool on Pohjoismaissa toimiva sähköpörssi, jonka kautta sähkömarkkinoiden toimijat osta-

vat tukkusähköä. Sähkön hinta selvitettiin vuosien 2017-2020 väliltä. Sähkön hinnan kehit-

tyminen on esitetty kuvassa 20. Sähkön hinnalla on suuri volatiliteetti, joka on havaittavis-

sa kuvaajan suurista muutoksista. Viikon keskiarvohinta voi vaihdella 10-60 €/MWh. Säh-

kön hinnaksi valittiin vuosien 2017-2020 keskiarvo, jotta voidaan pienentää koronapande-

mian vaikutusta hintaan. Sähkön keskiarvohinta oli 38,1 €/MWh. Tämän lisäksi täytyy 

huomioida sähkön siirtomaksu. Sähkön siirrosta kertyvät maksut ovat 50,0 €/MWh (Lahti 
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Energia 2019). Näin ollen sähkön kokonaishinnaksi muodostuu 88,1 €/MWh. Sähkön hinta 

tulee todennäköisesti muuttumaan tulevaisuudessa.  

 

 
Kuva 20. Sähkön hintakehitys vuosien 2017-2020 välillä alv 0 % (Nord Pool 2021). 

4.2.4 Sähkökattila 

Maailmalla sähkökattiloita on käytössä höyryn tuottamiseen, joten sähkökattiloilla voidaan 

tuottaa laitoksen vaatimaa prosessilämpöä. Yleensä alle 2 MW kattilat ovat vastuskattiloita 

ja yli 2 MW kattilat ovat elektrodikattiloita (Perttula 2000, 171), mutta molemmat vaihto-

ehdot huomioidaan kyselytutkimuksessa. Kattilan tuottama lämpöteho voidaan määrittää 

vastusten määrän ja koon perusteella. Moniportaisella vastusten käytöllä voidaan saavuttaa 

useita tehoalueita. Esimerkiksi Jäspi tuottaa sähkökattiloita, joiden tehoalue on 31,5-1600 

kW. Ohjausjärjestelmässä on 7- tai 15- portainen tehon säätö, jolloin porrastehot saadaan 

riittävän pieniksi (Jäspi, 2020). Säätöteknisesti ja lämpötilatasojen osalta sähkökattila sopii 

vaihtoehtoiseksi lämmitysratkaisuksi nykyiseen prosessiin. Sähkökattilan polttoainekus-

tannuksia laskettaessa käytetään samaa sähkön hintaa kuin lämpöpumpuille, joka selvitet-

tiin luvussa 4.2.3.  

4.2.5 Lämmönvarastointi 

Lämmönvarastoinnin avulla voidaan varastoida energiaa, kun tuotanto ja kulutus ovat ajal-

lisesti epätasapainossa. Tällöin energiaa varastoidaan, kun sitä on saatavilla tai sitä on kan-

nattavinta tuottaa. Lämpöä varastoidaan esimerkiksi CHP-laitoksissa kaukolämmön tuo-

tannossa, kun sähkön hinta on korkealla, mutta lämmön tarve on vähäinen. Tällöin sähkön 
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tuotanto maksimoidaan ja ylimääräinen lämpöenergia varastoidaan kaukolämpöakkuun. 

Toinen esimerkki on aurinkoenergian varastointi, jolloin päivällä kerätään aurinkoenergiaa 

lämpövarastoon ja se käytetään kulutuksen mukaan. Diplomityön kohteena olevaan laitok-

seen tutkitut lämmitysratkaisut eivät ole riippuvaisia ulkoisesta tekijästä kuten yösähköstä, 

aurinkoenergiasta tai hetkellisestä hukkalämmöstä. Prosessilämmitys on päällä tehon tar-

peen mukaan. Näin ollen lämmön varastoinnille ei ole tarvetta tuotannon ja kulutuksen 

samanaikaisuuden takia. 

Lämmön kulutuksen ja tuotannon epätasaisen jakaantumisen lisäksi lämpövarastol-

la on mahdollista alentaa päälämmitysratkaisun lämpötehoa ja sitä kautta investointikus-

tannuksia. Lämpövaraston hyödyntäminen päälämmitysratkaisun lämpötehoa alentavana 

tekijänä edellyttää, että lämpövarastoa voidaan ladata ja purkaa prosessin käytön aikana. 

Lämpövarasto voidaan sijoittaa lämmityspiirin paluulinjaan. Silloin lämpövarastolla voi-

daan nostaa paluuveden lämpötilaa, jolloin lämpötilan nousu kattilassa on pienempi ja sa-

malla tehon tarve.  

Työn kohteena olevaan laitokseen lämmitysratkaisun ja lämpövaraston mitoittami-

nen on haasteellista, sillä lämmitystehoon vaikuttaa materiaalin lämpötila prosessin sisällä. 

Materiaali voi lämmetä ennen hygienisointia jo 70°C optimaalisen koostumuksen avulla. 

Silloin lämmitettävän kiertoilman tehon tarve on vähäinen. Toisaalta materiaali voi lämme-

tä huonosti ennen hygienisointia, jos materiaalin koostumus on huono ja mikrobiologinen 

toiminta hidasta. Tällöin lämmitettävän kiertoilman lämmitystehon tarve on suuri.  

Öljykattiloiden käyntiä tutkitaan tarkemmin tuntitasolla, jotta voidaan selvittää kat-

tilan käynti- ja taukoajat. Päiväksi valitaan toistaiseksi talven kylmin päivä, jolloin hygie-

nisointivaihe oli käynnissä ja melkein kaikki hygienisointivaiheen tunnelit ovat käytössä 

eli lämmityksen tarve on suurimmillaan. Päivämääräksi valittiin 17.2-18.2.2021, jolloin 

hygienisointivaihe oli käytössä, 5/6 hygienisointitunnelia oli päällä ja ulkoilman lämpötila 

oli -25°C. Kuvasta 21 nähdään lämmityspiirin menolämpötilat kello 23.30-06.30. 
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Kuva 21. Lämmityspiirin menolämpötilat. 

 

Menolämpötila vaihtelee 93-101°C välillä. Nousevat käyrät kuvastavat kattilan käyntiä ja 

laskevat käyrät kuvastavat kattilan taukoa. Polttimen tehon muuttuminen 1-vaiheelta 2-

vaiheeseen näkyy trendistä käyrän muutoksesta, jossa lämpötila kääntyy hetkelliseen las-

kuun, mutta lähtee lähes saman tien nousuun ja nousee maksimilämpötilaan. Lämpötila 

nousee 10 minuuttia, jonka jälkeen lämpötila laskee 5 minuuttia. 10 minuuttia kattilasta 

saatava lämpöteho on noin 225 kW, jonka jälkeen 5 minuuttia kattilan lämpöteho on 0 kW. 

Nimellisteholla lämpöenergiaa voidaan tuottaa tunnissa 225 kWh, joten 10 minuutin käyn-

tijakson aikana tuotettu energiamäärä on 37,5 kWh. Lämmityspiiriin liitettyä lämpövaras-

toa voitaisiin ladata 18,75 kWh 5 minuutin taukoaikana. 

Lämpövaraston purkutehoa arvioidaan lämmön pysyvyyskäyrien pohjalta kuvassa 

22. Lämmityspiirin pysyvyyskäyrässä näkyy selvä muutos 60 kW kohdalla, jossa käyrän 

kulmakerroin muuttuu pienemmäksi. Kulmakertoimen pienentyminen tarkoittaa, että muu-

tos on vähäisempää. Lämmityspiirin lämpöteho on alle 60 kW noin 65 % vuoden tunneista. 

Lisäksi tuloilman esilämmityksen pysyvyyskäyrästä voidaan todeta, että se voidaan kattaa 

myös alle 60 kW teholla. Tuloilman esilämmitykseen riittää tarkemmin 50 kW lämpöteho. 
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Joten näiden kahden pysyvyyskäyrän pohjalta lämmityspiiriin soveltuva lämpövarasto olisi 

purkuteholtaan 60 kW. Purkuteholla voidaan kattaa tuloilman esilämmityksen lämpöteho 

kokonaisuudessaan sekä hygienisointivaiheen alhaiset tehon tarpeet. 

 

 
Kuva 22. Purkutehon määrittäminen 

 

Lämmityspiirin maksimiteho on noin 225 kW, mutta se rajoittuu hygienisoinnin ajaksi. Jos 

päälämmitysratkaisu mitoitetaan 225 kW, niin sen säätyminen pelkästään tuloilman esi-

lämmitykseen vastaisi noin 0-27 % nimellistehosta. Mitoittamalla päälämmitysjärjestelmä 

165 kW lämpöteholla ja lämpövarasto 60 kW purkuteholla, niin ne kattaisivat yhdessä ko-

ko lämmityspiirin lämpötehon. 

Tuntitarkastelusta selvisi, että kattilan käyntiaika on 10 minuuttia ja taukoaika on 5 

minuuttia. Tällöin 5 minuutin taukoaikana lämpövarasto täytyy ladata, jotta se voi purkaa 

60 kW teholla kattilan käydessä. 10 minuutin käyntiaikana energiaa kuluu 37,5 kWh. Jos 

kattila mitoitetaan 165 kW kokoiseksi, niin se tuottaa 10 minuutin käyntiaikana 27,5 kWh 

eli lämpövaraston täytyy purkaa 10 minuutissa 10 kWh. Tämä on samalla lämpövarastoon 

kerättävä minimi energiamäärä. 5 minuutin latauksen aikana lämpövarastoa ladataan 165 

kW teholla, jolloin lämpövaraston energiamäärä latauksen lopuksi on 13,75 kWh. Näin 

ollen lämpövarasto on mahdollista ladata taukoaikana. Lämpövarasto mitoitetaan vastaa-

maan kahta lataus-purkausjaksoa eli sen koko on 27,5 kWh. 

Kyselytutkimuksessa lähtötiedoissa ilmoitetaan, että lämpövaraston latauslämpötila 

on 99°C. Lämpövaraston mahdollisen hyödyntämisen seurauksesta kyselytutkimuksessa 

täytyy kysyä budjettitarjous lämmitysratkaisusta kahdelle eri lämpöteholle. Päälämmitys-

ratkaisun lämpöteho on ilman lämpövarastoa 225 kW ja lämpövaraston kanssa 165 kW. 

Lämpövaraston koko on 27,5 kWh, purkuteho 60 kW ja latausteho 165 kW. 
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Tuntuvan lämmön varastointi valitaan lämpövarastoksi sen yksinkertaisuuden ja 

halvan hinnan takia, sillä lämmityspiirissä virtaa vesi, jolloin kytkentä on mahdollistaa to-

teuttaa suoralla kytkennällä. Tuntuvan lämmön varastointi on myös hyvin kaupallistettu 

varastointitapa, jolloin markkinoilta löytyy useita toimijoita. Tuntuvan lämmön varastoin-

nissa useimmat tutkimushankkeet koskevat eristeiden parantamista ja niin sanottuja supe-

reristeitä, jolla lämpöhäviöt voidaan minimoida (International Renewable Energy Agency 

2013, 17). 

Latenttilämmönvarastoa tai termokemiallista lämpövarastoa ei oteta kyselytutki-

muksessa huomioon, vaikka niiden tuoma etu lämpövaraston koossa olisi merkittävä. Esi-

merkiksi laitoksessa tarvittava 27,5 kWh lämpöenergia voitaisiin varastoida 5,9 m3 veden 

sijasta 0,5 m3 parafiinia. Latenttilämpövarastoa ei huomioida, koska varaston latausteho ei 

ole riittävän suuri. Esimerkiksi sokerialkoholilla saavutetaan 118°C lämpötilatasolla noin 

25 % latausteho suhteessa maksimitehoon (Jing et al. 2014, 188). Tällöin 165 kW latauste-

ho olisi todellisuudessa vain 41,25 kW, jolloin ladattu energiamäärä 5 minuutin taukoaika-

na olisi 3,5 kWh eikä tarvittava 13,75 kWh. Termokemiallista lämpövarastointia ei huomi-

oida, koska se on investointikustannuksiltaan kaikista kallein vaihtoehto sekä varastoinnin 

eteen tehdään vielä paljon tutkimustyötä (International Renewable Energy Agency 2013, 

7,17). 

4.3 Investointituet 

Suomessa on mahdollista saada energiatukea Business Finland Oy:n kautta. Energiatukea 

myönnetään investointi- ja selvityshankkeisiin. Tukijärjestelmän avulla halutaan lisätä in-

novatiivisia hankkeita, jotka liittyvät uusiutuvaan energian tuotantoon, energiatehokkuu-

teen tai energiajärjestelmän muutoksiin. Uuden teknologian hankkeet ovat etusijalla, sillä 

uuden teknologian käyttöönottoon liittyy tavanomaista teknologiaa suuremmat riskit tai 

kustannukset. Myös tavanomaisen teknologian hankkeisiin voi saada tukea harkitusti. Alle 

on listattu osa tuen saamisen edellytyksiä, jotka täytyy huomioida lämmitysratkaisun uu-

simisessa (Business Finland 2021): 

 

- Investointiprojektilla tavoitellaan uusiutuvan energian käyttöä, energiansäästöä tai 

muutetaan energiajärjestelmä vähähiiliseksi  

- Investointiprojekti taustalla ei ole pakollinen ympäristövelvoitteen saavuttaminen 
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- Tuen saamisella on merkittävä vaikutus hankkeen aloitukseen 

- Investointikustannusten on oltava vähintään 10 000€ 

- Sähkökattiloille ei myönnetä tukea, ellei kattilaan liity uutta teknologiaa  

 

Lisäksi hankkeille on annettu omat rajaukset riippuen siitä liittykö hanke uusiutuvan ener-

giantuotantoon, energiansäästöön vai energiatehokkuuteen. Alle on listattu osa lämmitys-

ratkaisuun vaikuttavia ehtoja (Business Finland 2021): 

 

- Uusiutuvan energiantuotannon hankkeet 

o Tukimäärä 10-30 % 

o Uuden teknologian hankkeissa mahdollisuus 5 % korotettuun tukeen 

o Yli 1 MW laitoksia ei tueta, paitsi uuden teknologian tapauksessa 

o Kaukolämmön vaihtaminen erillistuotantoon ei oikeuta tukeen 

o Jätteenpolttolaitos hankkeita ei tueta 

 

- Energiansäästö ja energiatehokkuus hankkeet 

o Tukimäärä 

§ Selvityshankkeet 40-50 % 

§ Investointihankkeet 15-25 % 

o Investointihankkeissa energiatuen määrään vaikuttaa korottavasti 

§ Liittyminen energiatehokkuussopimukseen 

§ Käyttää ESCO-palvelua. 

 

Edellä mainittujen ehtojen mukaisesti työssä voidaan saada uusiutuvan energiantuotannon 

investointitukea biokaasukattilaan 25 %, hakelämpökonttiin 10 % ja sähkökattilaan 0 %. 

Lämpöpumppuun voi saada 15 % tukea, jos se käyttää hyödyksi muuta kuin jäte- ja hukka-

lämpöä. (Business Finland 2021.) Lämpöpumpun suunniteltu lämmönlähde on toisen läm-

pöpumpun paluulinja, joten investointi ei välttämättä saa uusiutuvan energian investointi-

tukea. Lämpöpumpulle voidaan kuitenkin hakea energiansäästöä ja energiatehokkuutta 

edistävien hankkeiden investointitukea. Tällöin diplomityön kohteena oleva laitos voi saa-

da 15 % tukea, jos se käyttää hankkeessa ESCO-palvelua (Business Finland 2021). ESCO-

palvelut ovat menettelytapa, jolla pyritään parantamaan energiasäästöä ja energiatehok-
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kuutta. ESCO-palvelua käytettäessä investointi rahoitetaan hankkeen tuomien säästöjen 

avulla joko kokonaan tai osittain. Tuki edellyttää vähintään 50 % säästöjä ja todennettavien 

säästöjen osuus kokonaissäästöistä todentamisjakson aikana on oltava vähintään 80 % eu-

romääräisesti laskettuna. ESCO-palveluita toteuttavat ESCO-yritykset. (Motiva 2020.) 
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5 KYSELYTUTKIMUS 

Työssä käytetään kyselytutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää edellä valittujen läm-

mitysratkaisujen investointi-, käyttö- ja huoltokustannukset sekä hyötysuhde ja tehon sää-

töalue. Kyselytutkimukseen osallistuvat yritykset luokitellaan viiteen ryhmään: biokaasu-

kattila, hakekattila, lämpöpumppu, sähkökattila ja lämmönvarastointi. Kyselytutkimus to-

teutetaan kvantitatiivisena tutkimuksena ja siinä hyödynnetään kyselylomaketta. Kyselo-

makkeen lähtötiedoissa ilmoitetaan lämpötehot, prosessin lämpötilatasot, vuodessa kulutet-

tu energiamäärä sekä kerrotaan lyhyt kuvaus prosessista. Liitteeksi laitetaan lämmityspiirin 

pysyvyyskäyrä ja lämpötehot tuntitasolla. 

Lisäksi osaan lomakkeista täytyy ilmoittaa erillisiä lähtötietoja. Esimerkiksi biokaa-

sukattilan kyselylomakkeessa annetaan lähtötiedoissa tiedot biokaasuputken pituudesta se-

kä biokaasujärjestelmän paineesta, jotta toimittaja voi suunnitella biokaasun siirtolinjan ja 

antaa siitä kustannusarvion. Tutkimusjoukkona käytetään Suomessa toimivia yrityksiä. 

Kyselylomake lähetetään sähköpostin kautta ja yrityksillä on aikaa vastata 2 viikkoa. Tut-

kimuksen kautta saadut tulokset esitetään nimettöminä, sillä niillä ei ole tutkimustulosten 

kannalta merkitystä. 

5.1 Kyselylomake 

Kyselomake koostuu lähtötiedoista sekä kysymyksistä, joihin yritykset vastaavat lähtötie-

tojen pohjalta. Kyselylomakkeen lähtötiedot pohjautuvat nykytilaselvityksen tietoihin hy-

gienisoinnin lämmityspiirin toiminnasta. Lähtötietojen pohjalta yritykset voivat vastata 

lämmitysratkaisuja koskeviin kysymyksiin kahden eri lämpötehon mukaan. Alle on koottu 

lämmitysratkaisuissa käytetyt lähtötiedot: 

 

- Lämmityspiirin lämmitysteho on 0-225 kW. 

- Lämmityspiirin kiertoaine on vesi. 

- Lämmityspiirin menolämpötila 95-103°C ja paluulämpötila 88-95°C. 

- Lämmityspiirin max lämpötila 110°C. 

- Lämpöä käytetään prosessissa ilman lämmitykseen kahdessa eri lämpötilatasossa, 

90°C ja 38°C. 

- Lämpöenergiaa kuluu yhteensä 590 MWh. 
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- Prosessikuvaus: Lämmityspiiriä käytetään laitoksen yksikköprosessin ilman lämmi-

tykseen. Lämmityspiirissä kiertävä vesi luovuttaa lämmönvaihtimen kautta lämpö-

energiaa prosessissa kiertävälle ilmalle. 90°C ilmaa käytetään prosessissa jaksottai-

sesti noin 50 % ajasta ja 38°C ilmaa käytetään prosessissa lähes jatkuvasti. 

 

Yleisten lähtötietojen lisäksi osalle yrityksistä täytyy antaa tarkentavia tietoja lämmitysrat-

kaisuista. Biokaasukattilan tapauksessa tarkentavina tietoina annetaan raakakaasulinjan 

paine, biokaasun metaani- ja rikkivetypitoisuudet, biokaasun siirtolinjan pituus maan alla 

tai laitoksen katolla, nykyisen lämmityskattilan ja piiput tiedot. Lisäksi lomakkeessa ilmoi-

tetaan, että toimituksen pitää sisältää biokaasupoltin, kaasun puhdistusjärjestelmä (ainakin 

kosteudenpoisto) ja biokaasun siirtolinja. Jos nykyinen piippu ei sovellu biokaasun poltol-

le, niin uuden piipun investointikustannukset kerrotaan erikseen.  

 Hakekattila tapauksessa tarkentavia tietoja annetaan hakekattilan rakentamiseen ja 

suunniteluun liittyvissä tekijöistä sekä polttoainevaraston koosta. Tilan tarpeen ja palotur-

vallisuuden takia hakekattila täytyy olla lämpökontti, joka sijoitetaan laitoksen ulkopuolel-

le. Toimituksen täytyy sisältää hakekattila, polttoainevarasto ja syöttöjärjestelmä. Polttoai-

nevaraston suunnittelussa täytyy huomioida, että polttoainevaraston pystyy täyttämään 

pyöräkoneella. Lisäksi kysytään, onko kattilassa automaattisytytystä, jotta kannattavuus-

laskennassa voidaan laskea tarkempi polttoaineen kulutus.  

 Lämpöpumpun kyselylomakkeeseen tarkentavia lähtötietoja ovat lämmönlähteen 

lämpötila ja kytkentätapa. Laitoksesta on saatavilla lämmönlähde, jonka lämpötila vaihte-

lee 39-60°C. Lämmönlähteen keskiarvo on 52°C. Lämpöpumppu kytketään prosessiin vä-

lillisellä kytkennällä. Lämpövaraston tapauksessa tarkentavia tietoja annetaan varastointi-

materiaalista, kytkentätavasta, varaston koosta, varastoitavasta energiamäärästä, lataus- ja 

purkutehosta sekä lataus- ja purkulämpötilasta. Sähkökattilan tapauksessa kyselomakkee-

seen ei lisätä tarkentavia tietoja. 

 

Kyselylomakkeessa esitettävät kysymykset ovat numeroitu alapuolella: 

 

1. Mitkä ovat lämmitysratkaisun investointikustannukset eriteltynä sisältäen kaikki 

tarvittavat laitteet ja putkistot? 

2. Kuinka paljon ovat vuotuiset käyttö- ja huoltokustannukset (pl. energia/polttoaine)? 
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3. Mikä on lämmitysratkaisun hyötysuhde/COP? 

4. Mikä on lämmitysratkaisun tehon säätöalue? 

5. Onko kattilassa automaattisytytystä? (Ainoastaan hakekattila) 



66 

 

6 TUTKIMUSTULOKSET 

Kyselytutkimuksen kyselomake lähetettiin 31 Suomessa toimivalle yritykselle. Kyselo-

makkeeseen vastasi 19 yritystä, joten vastausprosentti oli 61 %. Vastausten lukumäärät 

ryhmittäin on esitetty kuvassa 23. Eniten vastauksia saatiin biokaasukattilasta ja vähiten 

sähkökattiloista ja lämpöpumpuista. 

 

 
Kuva 23. Vastausten lukumäärät. 

 

Kyselytutkimuksen vastausprosentissa on huomioitu kaikki vastaukset, jotka saatiin säh-

köpostin välityksellä. Osa vastauksista oli myös kielteisiä eli yritykset eivät halunneet vas-

tata tai yrityksellä ei ollut tarjolla kohteeseen soveltuvaa ratkaisua. Kuvasta 24 nähdään 

vastauksien sisällön jakaantuminen. Kysymyksiin vastasi 12 henkilöä, jolloin kyselyn osal-

listumisprosentti oli 39 %.   

 

 
Kuva 24. Vastausten sisällön jakaantuminen. 
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Kyselyn vastauksista ilmeni, että kaikki osallistuneet henkilöt eivät vastanneet kaikkiin 

esitettyihin kysymyksiin vaan vain osaan niistä. Kysymysten vastausprosentit ja vastauk-

sien jakaantuminen ovat esitetty alla olevassa kuvassa 25. Ensimmäiseen kysymykseen 

vastasivat kaikki kyselyyn osallistuneet henkilöt. Siinä kysyttiin lämmitysratkaisun inves-

tointikustannuksia. Toisessa kysymyksessä kysyttiin lämmitysratkaisun käyttö- ja huolto-

kustannuksia. Siihen vastasi puolet kyselyyn osallistuneista henkilöistä. Kolmannessa ky-

symyksessä käsiteltiin lämmitysratkaisun hyötysuhdetta. Kysymykseen vastasi 58,3 % ky-

selyyn osallistuneista henkilöistä. Neljäs kysymys käsitteli lämmitysratkaisun tehon säätö-

aluetta. Kysymykseen vastasi 91,7 % kyselyyn osallistuneista henkilöistä. Viides kysymys 

oli kohdistettu pelkästään hakelämpökontteja toimittaville yrityksille. Vastauksia hakeläm-

pökonteista saatiin 4 yritykseltä, joten kysymykseen vastasi 75 % kyselyyn osallistuneista 

henkilöistä. 

 

 
Kuva 25. Vastausten lukumäärä kysymyksiin. 

 

Kyselytutkimukseen osallistuneet henkilöt eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin, joten 

tutkimuksessa syntyi eräkatoa. Eräkato aiheuttaa puuttuvaa tietoa, joka korvataan ehdollis-

tamattoman keskiarvoimputoinnin avulla (Härkänen 2021). Menetelmää käytetään, sillä 

oletetaan, että lämmitysratkaisujen suorituskyky ja tekniset toteutukset eivät eroa paljon 
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toisistaan. Keskiarvoimputointi toteutetaan ryhmäkohtaisesti. Ryhmät ovat kaasukattila, 

hakekattila, lämpöpumppu, sähkökattila ja lämmönvarastointi. Ensimmäiseen kysymyk-

seen saatiin vastaukset kaikilta, joten sen tulokset otetaan huomioon sellaisenaan. Muiden 

kysymysten osalta syntyi puuttuvaa tietoa, jotka korvataan ehdollistamattoman keskiar-

voimputoinnin avulla.  

Kyselytutkimuksen vastaukset on esitetty alla. Vastauksien määrä on suurempi kuin 

12 kappaletta, sillä tuloksissa huomioidaan 165 kW ja 225 kW lämmitysratkaisut. Osa yri-

tyksistä tarjosivat molempiin teholuokkiin lämmitysratkaisua. Alemman teholuokan eli 

165 kW lämmitysratkaisujen investointikustannuksiin on lisätty lämpövaraston kustannuk-

set. Lämpövaraston kustannukset laskettiin lämpövarastojen investointikustannusten kes-

kiarvon perusteella. Kuvasta 26 nähdään, että suurin osa lämmitysratkaisujen investointi-

kustannuksista on alle 150 000€. Poikkeuksena oli yksi vastaus, jonka investointikustannus 

oli yli 300 000€.  Muihin verrattuna se on huomattavasti korkeampi. 

 

 
Kuva 26. Kysymyksen 1 vastausten jakaantuminen. 

 

Kuvasta 27 nähdään, että vuosittaiset lämmitysratkaisujen käyttö- ja huoltokustannukset 

vaihtelevat 0-2000 € välillä. Suurimmassa osassa kustannukset ovat alle 1000 €. Tämän 

perusteella toimittajien antamat arviot vastaavat nykyisen lämmitysjärjestelmän käyttö- ja 

huoltokustannuksia. 
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Kuva 27. Kysymyksen 2 vastausten jakaantuminen. 

 

Kuvasta 28 nähdään lämmitysratkaisujen hyötysuhde ja tehokerroin. Lämmitysratkaisujen 

hyötysuhde vaihtelee 85,1-100 % välillä. Suurimmassa osassa lämmitysratkaisuja hyöty-

suhde on 90,1-100 %. Lämpöpumppujen osalta tehokerroin vaihtelee 3,00-4,00 välillä. 

Suurimmassa osassa tehokerroin on alle 3,5. Vastauksien avulla voidaan laskea lämpö-

pumppujärjestelmän todellinen tehokerroin, kun huomioidaan nykyiseen lämpöpumppuun 

kohdistuva sähköenergian lisäys. Todellinen tehokerroin määräytyy molempien lämpö-

pumppujen yhteenlasketusta sähköenergiasta ja uuden lämpöpumpun tuottamasta hyöty-

lämpöenergiasta, jota käytetään hygienisoinnin lämmitykseen. Lämpöpumppujen todelli-

nen tehokerroin on 1,95 tai 2,09 riippuen toimittajasta (liite 1). 

 

 
Kuva 28. Kysymyksen 3 vastausten jakaantuminen. 

 

Kuvasta 29 nähdään lämmitysratkaisun tehon säätöalue prosentteina nimellistehosta. Jos 

tehon säätöalue on 0-100 % nimellistehosta, niin lämmitysratkaisun säädettävyys on laajin. 

Jos tehon säätöalue on 90-100 % nimellistehosta, niin lämmitysratkaisun säätöalue on ra-

jallinen ja tehoa voidaan säätää vain 10 % alaspäin nimellistehosta. Suurimmassa osassa 
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tehoa voidaan säätää vähintään 30-100 %. Parhaimmillaan tehon säätö on 0-100 %. Huo-

noimmillaan tehon säätö on 50-100 %. Laajalla tehon säädöllä voidaan minimoida lämmi-

tysratkaisun ylimääräiset käynnistys-pysäytysjaksot sekä pitää lämmityspiirin lämpötila 

tasaisena. 

 

 
Kuva 29. Kysymyksen 4 vastausten jakaantuminen. 

 

Lisäksi kysetutkimuksessa selvitettiin hakelämpökonttien automaattisytytyksen saatavuus. 

Kaikkiin lämpökontteihin on saatavilla automaattisytytys, joten polttoainekustannukset 

ovat sidoksissa prosessilämmityksen energian kulutukseen eikä tyhjäkäyntiä tarvitse huo-

mioida. 

Vastauksien pohjalta jokaiselle lämmitysratkaisulle lasketaan vuosikustannukset. 

Vuosikustannukset sisältävät pääoma-, käyttö-, huolto- ja energiakustannukset. Pääoma-

kustannukset lasketaan investointikustannuksista annuiteettitekijän avulla. Annuiteettiteki-

jä lasketaan kaavan 7 mukaan.  

 

 (7) 

jossa cn,i on annuiteettitekijä, i on laskentakorko ja n on pitoaika. 

 

Annuiteettitekijän laskennassa valitaan pitoajaksi 15 vuotta, korkokannaksi 6 % ja jään-

nösarvoksi 0 €. Tällöin annuiteettitekijä on 0,1030. Kertomalla investointikustannukset an-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0-100 10-100 20-100 30-100 40-100 50-100 60-100 70-100 80-100 90-100

Lu
ku

m
ää

rä
 (k

pl
)

Tehon säätöalue (%)



71 

 

nuiteettitekijällä saadaan investoinnin pääomakustannukset vuositasolla. Pitoajaksi valittiin 

15 vuotta, koska oletetaan, että suurempien peruskorjausten todennäköisyys kasvaa tämän 

jälkeen. Vähän mekaanisia osia sisältävä sähkökattila todennäköisesti kestää pidempään 

kuin paljon mekaanisia osia sisältävä hakelämpökontti, mutta pitoajan oletetaan kuvaavan 

parhaiten lämmitysratkaisujen keskiarvoa. 

Investointikustannuksiin lisätään putki-, sähkö-, automaatiotöiden kustannukset se-

kä lämpökonttien osalta myös perustustöiden kustannukset. Lisätöiden kustannukset selvi-

tetään yrityksen aikaisempien projektien kustannusraporteista. Lisätöitä ei eritellä diplomi-

työssä. Käyttö- ja huoltokustannuksina käytetään kyselytutkimuksen vastauksia. Energia-

kustannuksissa huomioidaan lämmitysratkaisun hyötysuhde. Lisäksi vuosikustannuksissa 

täytyy huomioida saatavilla olevat investointituet. Business Finlandin myöntämää ener-

giatukea on mahdollista saada 25 % biokaasukattilalle, 10 % hakelämpökontille, 15 % 

lämpöpumpulle ja 0 % sähkökattilalle (Business Finland 2021). Energiatuki vähentää 

lämmitysratkaisun investointikustannuksia.  

 

 
 

Kuvasta 30 nähdään lämmitysratkaisujen vuosikustannukset. Yrityksistä puhutaan yleisesti 

nimellä toimittaja. Jos toimittajalla on kaksi vaakasuuntaista pylvästä, niin toimittaja on 

tarjonnut 165 kW ja 225 kW lämmitysratkaisua.  Vuosikustannukset vaihtelevat 10 000 – 

55 000 € välillä. Pienimmät vuosikustannukset ovat toimittajan 7 lämmitysratkaisuissa. 

Suurimmat vuosikustannukset ovat toimittajan 10 lämmitysratkaisuissa. 
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Kuva 30. Lämmitysratkaisujen vuosikustannukset. 

 

Vuosikustannuksien avulla lasketaan vuotuinen nettokassavirta, jossa huomioidaan nykyi-

sen lämmitysjärjestelmän kustannukset. Vuotuisen nettokassavirran ollessa positiivinen 

niin investointi tuottaa säästöä vuositasolla, kun huomioidaan pitoaika ja korkokanta. Jos 

vuotuinen nettokassavirta menee negatiiviseksi, niin investointi lisää kustannuksia. Vuosit-

taiset nettokassavirrat on esitetty alla olevassa kuvassa 31.  
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Kuva 31. Vuotuiset nettokassavirrat. 

 

Kaikkien toimittajien osalta vuotuiset nettokassavirrat ovat positiivia eli lämmitysratkaisu-

jen avulla voidaan saavuttaa taloudellista säästöä. Vuotuisesta nettokassavirrasta puhutaan 

tästä eteenpäin nimellä vuotuinen säästö. Suurimmillaan vuotuinen säästö on yli 45 000 €. 

Pienimmillään säästö jää selvästi alle 5 000 €. Pienin vuotuinen säästö saadaan toimittajan 

10 lämmitysratkaisuissa. Suurin vuotuinen säästö saadaan toimittajan 7 lämmitysratkai-

suissa. 
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7 TUTKIMUSTULOSTEN ANALYSOINTI 

Tutkimustulosten analysointi koostuu vastauksien numeerisesta ja graafisesta tarkastelusta 

sekä korrelaatiokertoimen laskennasta. Numeerisessa tarkastelussa selvitetään tulosten 

tunnusluvut. Graafisessa tarkastelussa tutkitaan tulosten jakautuneisuutta hyödyntämällä 

histogrammia. Korrelaatiokertoimen avulla tutkitaan tulosten riippuvuutta lämmitysratkai-

sun energia- ja investointikustannuksista. Lopuksi suoritetaan taloudellinen- ja herk-

kyystarkastelu. Taloudellisessa tarkastelussa selvitetään investointien kannattavuus takai-

sinmaksuajan, sisäisen korkokannan ja nettonykyarvon avulla. Herkkyystarkastelussa tut-

kitaan investoinnin kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden muutosta. Herkkyystarkastelun 

muuttujat ovat kevyen polttoöljyn hinta, energia- ja investointikustannukset. 

Analysointi aloitetaan laskemalla lämmitysratkaisujen vuotuisen säästön aritmeetti-

nen keskiarvo, keskihajonta, minimi, maksimi, alakvartiili, yläkvartiili ja mediaani. Kes-

kiarvo kuvaa kaikkien tulosten summaa jaettuna tulosten lukumäärällä. Keskihajonta kuvaa 

muuttujien keskimääräistä etäisyyttä aritmeettisesta keskiarvosta. Minimi kuvaa tulosten 

pienintä arvoa. Maksimi kuvaa tulosten suurinta arvoa. Mediaani kuvaa tulosten keskim-

mäistä arvoa, kun tulokset asetetaan suuruusjärjestykseen. Puolet tuloksista ovat mediaania 

pienempiä ja puolet ovat suurempia. Alakvartiili kuvaa arvoa, jota pienempiä arvoja on 25 

% aineistosta. Yläkvartiili kuvaa arvoa, jota suurempia arvoja on 25 % aineistosta. Tunnus-

luvut ovat nähtävillä alla olevasta taulukosta 7. 

 
Taulukko 7. Tulosten tunnusluvut. 

 
 

Lämmitysratkaisujen vuotuisen säästön mediaani on 23 272 € ja keskiarvo on 20 069 €.  

Mediaani on suurempi kuin keskiarvo. Tällöin voidaan olettaa, että jakauma on vasemmal-

le vino (Tilastoskeskus). Alakvartiili on 1 930 € ja yläkvartiili on 32 553 € eli puolet tulok-

Keskiarvo 20069
Keskihajonta 16753
Minimi 742
Maksimi 46292
Alakvartiili 1930
Mediaani 23273
Yläkvartiili 32553

Vuotuinen säästö (€)
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sista on 1 930- 32 553 € välissä. Vuotuisen säästön vaihteluväli saadaan laskemalla mini-

min ja maksimin erotus. Vaihteluväli on 45 550 €. Suurin saavutettava säästö on 46 292 € 

vuodessa. 

Analysointia jatketaan muodostamalla tuloksista histogrammi. Histogrammi teh-

dään vuotuisen säästön ja frekvenssien suhteen. X-akselille vuotuisen säästön vaihteluvä-

liksi valitaan 10 000. Histogrammiin merkitään mediaani punaisella ja keskiarvo sinisellä. 

Kuvan 32 histogrammista nähdään, että tulokset eivät ole normaalijakaantuneet. Jakaumal-

la ei ole terävää huippua vaan se on monihuippuinen. Kuvan perusteella yleisin vuotuinen 

säästö on 0-10 000 €. Harvinaisin säästö on 20 000- 30 000 €. 

 

 
Kuva 32. Tulosten histogrammi. 

 

Vuotuisen säästön riippuvuutta lämmitysratkaisujen energiakustannuksista tutkitaan reg-

ressioanalyysin avulla. Regressioanalyysin avulla voidaan tutkia selittävän muuttujan yh-

teyttä selitettävään muuttujaan. Regressioanalyysin selitysvoimaa ja hyvyyttä kuvaavat 

esimerkiksi F-testi ja selitysaste R2. Regressioanalyysiin valittujen muuttujien kelpoisuutta 

arvioidaan F-testin osalta. F-testi ja sen merkitsevyys kertovat voidaanko valituilla muuttu-

jilla selittää selitettävän muuttujan vaihtelua. Selitysaste R2 kertoo, kuinka monta prosent-

tia selitettävän muuttujan muutoksista selittävä muuttuja pystyy selittämään. Lisäksi reg-

ressioanalyysin avulla voidaan selvittää estimaatin keskivirhe ja tehdä t-testi. Estimaatin 

keskivirhe kuvastaa analyysin onnistuneisuutta ja ilmoittaa regressiomallin jäännöstermien 

keskihajonnan. Keskivirheen kasvaminen pienentää mallin tarkkuutta. T-testin avulla voi-
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daan selvittää selittävätkö regressiokertoimet selitettävää muuttujaa. On mahdollista, että 

regressiokertoimet eivät ole tilastollisesti merkitseviä, mutta F-testi on tilastollisesti mer-

kitsevä. Tämä tarkoittaa, että muuttujat eivät yksittäin selitä selitettävää muuttujaa, mutta 

yhdessä selittävät. Testeissä merkitsevyyttä tutkitaan p-arvon avulla. Jos p-arvo on 95 % 

luottamustasolla pienempi kuin 0,05, niin se on tilastollisesti merkitsevä.  (Ellonen & Kaa-

kinen 2021a.) Tilastollinen merkitsevyys pitää kuitenkin tulkita tapauskohtaisesti, sillä 

merkitsevyys on riippuvainen havaintojen lukumäärästä. Jos otoskokoa kasvatetaan, niin se 

pienentää keskivirhettä ja luottamusväliä, jolloin pienet erot voivat tulla näennäisesti mer-

kitseviksi. (Tilastokeskus 2021c.) 

Aluksi luodaan regressiosuora, joka osoittaa kahden muuttujan välisen yhteyden. 

Selittävänä tekijänä on energiakustannus (x-akseli) ja selitettävä tekijä on vuotuinen säästö 

(y-akseli). Kuvassa 33 on esitetty energiakustannuksien ja vuotuisen säästön pistekuvio, 

johon on piirretty sinisellä regressiosuora. Kuvasta on havaittavissa yksi muista selvästi 

poikkeava piste. Pisteen oikeellisuutta tarkastellaan lähtödatan ja suoritetun laskennan poh-

jalta. Tarkastelussa ei ilmene virheitä, vaan poikkeavuus johtuu korkeista pääomakustan-

nuksista, jotka vaikuttavat vuotuiseen säästöön. Näin ollen piste jätetään regressiosuoralle.  

 

 
Kuva 33. Vuotuisen säästön riippuvuus energiakustannuksista. 

 

Regressioanalyysissä saadut tulokset ovat esitetty taulukossa 8. Taulukosta nähdään, että 

F-testin tulos on tilastollisesti merkitsevä (F-testi 113,65, p<0,05), joten selittävällä muut-

tujalla voidaan selittää selitettävän muuttujan muutosta. Regressiokertoimien t-testi osoit-

taa, että vakiotermi ja energiakustannusten termi eroavat tilastollisesti merkitsevästi nollas-

ta (p<0,05). Selittävän muuttujan selitysaste on 0,88, joten energiakustannuksella voidaan 

y = -0,8208x + 42569
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selittää 88 % vuotuisesta kassavirrasta. Yhteys on tilastollisesti merkitsevä. Energiakustan-

nuksen vaikutus vuotuiseen kassavirtaan on suuri. Estimaatin keskivirhe on 6 066. Jos sitä 

verrataan vuotuisen kassavirran vaihteluväliin (742 - 46 292), niin sen vaikutus on kohta-

lainen. Näin ollen energiakustannuksella ei voida aina tarkasti ennustaa suhteellista vuo-

tuista säästöä. Tämä oli myös nähtävillä pistekuviosta, jossa havaittiin yksi poikkeava pis-

te.  

 
Taulukko 8. Regressioanalyysin tulokset. 

 
 

Regressiomallin luotettavuutta arvioidaan jäännöstermien avulla. Regressiomallin täytyy 

täyttää tietyt oletukset, jotta sen kertoimet ovat vääristämättömiä ja niistä voi tehdä tilastol-

lisia päätelmiä. Regressioanalyysissä käytetty otosjoukko on pieni, joten regressioanalyysi 

ei kestä poikkeamia oletuksissa niin hyvin kuin suuri otosjoukko. Regressioanalyysin ole-

tuksia ovat muun muassa, että jäännöstermien varianssin keskiarvo on nolla, jakauma on 

homoskedastinen ja jäännöstermit ovat normaalisti jakautuneet. (Ellonen & Kaakinen 

2021b.) 

Kuvasta 34 nähdään regressioanalyysin jäännöstermit. Jäännöstermit asettuvat 

pystysuunnassa tasaisesti x-akselin molemmille puolille, pois lukien yksi poikkeava piste, 

eli jäännöstermien varianssin keskiarvo on lähes nolla. Kuva osoittaa myös jäännöstermien 

homoskedastisuuden, sillä varianssi ei kasva selitettävän muuttujan ennustettujen arvojen 

kasvaessa x-akselilla (Ellonen & Kaakinen 2021b). 

 

Regressiotunnusluvut
Kerroin R 0,94
Selitysaste R² 0,88
Korjattu selitysaste R² 0,87
Keskivirhe 6066,47
Havainnot 18

ANOVA
va NS KN F-testi p-arvo

Regressio 1 4182189665 4182189665 113,64 1,12048E-08
Jäännös 16 588831995,2 36801999,7
Yhteensä 17 4771021660

Kertoimet Keskivirhe t-testi p-arvo Alin 95% Ylin 95%
Leikkauspiste 42569,2019 2549,4040 16,6977 1,51503E-11 37164,70676 47973,7
Energiakustannus (€) -0,8208 0,0770 -10,6602 1,12048E-08 -0,984035146 -0,65758
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Kuva 34. Jäännöskuvio. 

 

Kuva 35 osoittaa, että jäännöstermit eivät täysin normaalijakaantuneet, sillä pisteiden 

sijainnit poikkeavat suorasta. Jos jäännöstermit olisivat normaalijakaantuneet, niin termit 

sijoittuisivat suoralle (Ellonen & Kaakinen 2021c). Koska jäännöstermit eivät ole täysin 

normaalijakaantuneita, niin regressioanalyysin kertoimet ja tilastolliset päätelmät eivät ole 

täysin päteviä. Näin ollen vuotuisten säästöjen riippuvuutta energiakustannuksista tarkas-

tellaan myös Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla.  

 

 
Kuva 35. Jäännösten normaalijakaumakuvio. 
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Spearmanin korrelaatiokerroin ilmaisee, kuinka samanlainen havaintojen järjestys on kah-

della muuttujalla. Korrelaatiokerroin saa arvon välillä -1-1. Jos korrelaatiokerroin on nega-

tiivinen, niin havaintoarvojen muutos tapahtuu eri suuntaan. Jos korrelaatiokerroin on posi-

tiivinen, niin havaintoarvojen muutos tapahtuu samaan suuntaan. Mitä kauempana nollasta 

korrelaatiokerroin on, sitä suurempi yhteys havaintoarvojen välillä on. Kertoimen ollessa 

0, muuttujilla ei ole korrelaatiota. Korrelaatiokertoimesta saadaan selitysaste korottamalla 

korrelaatiokerroin potenssiin 2. Selitysaste kuvastaa kuinka monta prosenttia selittävä 

muuttuja selittää selitettävän muuttujan muutoksesta. Spearmanin korrelaatiokertoimen 

laskenta edellyttää, että havaintoarvot muutetaan järjestysluvuiksi. Pienin havaintoarvo saa 

pienimmän järjestysluvun ja suurin havaintoarvo saa suurimman järjestysluvun. Spearma-

nin korrelaatiokerroin lasketaan alla olevan kaavan 8 mukaan. (Kestilä-Kekkonen 2021.) 

 

 (8) 

 

jossa r on korrelaatiokerroin, N on havaintojen lukumäärä ja Di on havaintoparien järjes-

tysnumeroiden erotus.  

 

Spearmanin korrelaatiokertoimen laskennassa täytyy huomioida kertoimien merkitsevyys. 

Jos otoskoko on alle 100, niin Spearmanin korrelaatiokertoimen merkitsevyys selvitetään 

taulukon 9 perusteella (Zar 1972, 580).  Taulukossa on esitetty otosjoukko ja kriittiset ar-

vot eri merkitsevyystasoilla. Jos korrelaatiokerroin on yli kriittisen arvon, niin korrelaatio-

kerrointa voidaan pitää merkitsevänä, kun merkitsevyystaso on vähintään 0,05. 
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Taulukko 9. Spearmanin korrelaatiokertoimien kriittiset arvot (Zar 1972, 579). 

 
 

Taulukosta 10 nähdään energiakustannusten ja vuotuisen säästön korrelaatiokerroin. Kor-

relaatiokerroin on -0,883 ja selitysaste 0,78. Negatiivinen korrelaatiokerroin kuvastaa, että 

energiakustannusten noustessa vuotuinen säästö laskee. Energiakustannusten muutos selit-

tää 78 % vuotuisista säästöistä. Korrelaatiokertoimen itseisarvo ylittää kriittisen arvon 0,01 

% merkitsevyystasolla (0,883>0,600), joten se on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Näin 

ollen energiakustannuksen muutoksella on tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys vuotui-

seen säästöön. 

n 0,10 0,05 0,02 0,01
5 0,900 1,000 1,000 -
6 0,829 0,886 0,943 1,000
7 0,714 0,786 0,893 0,929
8 0,643 0,738 0,833 0,881
9 0,600 0,700 0,783 0,833
10 0,564 0,648 0,745 0,794
11 0,536 0,618 0,709 0,755
12 0,503 0,587 0,671 0,727
13 0,484 0,560 0,648 0,703
14 0,464 0,538 0,622 0,675
15 0,443 0,521 0,604 0,654
16 0,429 0,503 0,582 0,635
17 0,414 0,485 0,566 0,615
18 0,401 0,472 0,550 0,600
19 0,391 0,460 0,535 0,584
20 0,380 0,447 0,520 0,570
21 0,370 0,435 0,508 0,556
22 0,361 0,425 0,496 0,544
23 0,353 0,415 0,486 0,532
24 0,344 0,406 0,476 0,521
25 0,337 0,398 0,466 0,511
26 0,331 0,390 0,457 0,501
27 0,324 0,382 0,448 0,491
28 0,317 0,375 0,440 0,483
29 0,312 0,368 0,433 0,475
30 0,306 0,362 0,425 0,467
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Taulukko 10. Energiakustannuksen ja vuotuisen säästön korrelaatiokerroin. 

 
 

Regressioanalyysissä käytetyn pistekuvion (kuva 33) poikkeava havainto johtui korkeista 

pääomakustannuksista, joten vuotuisen säästön riippuvuutta pääomakustannuksista tutki-

taan myös Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. Taulukosta 11 nähdään pääomakus-

tannuksen ja vuotuisen säästön korrelaatiokerroin. Korrelaatiokerroin on 0,230 ja selitysas-

te 0,053. Pääomakustannusten muutos selittää 5,3 % vuotuisista säästöistä. Korrelaatioker-

roin on alle kriittisen arvon (0,230<0,472), joten se ei ole tilastollisesti merkitsevä. Näin 

ollen pääomakustannuksen muutoksella ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä vuotui-

seen säästöön. Positiivinen korrelaatiokerroin kuvastaa, että pääomakustannusten noustessa 

vuotuinen säästö kasvaa. Pääomakustannuksen ja vuotuisen säästön samansuuntaisuus ky-

seenalaistaa riippuvuuden oikeellisuuden. 

 

Säästöt (€) Järjestysluku Energiakustannus (€) Järjestysluku
742 1 52510 18
1009 2 52510 18
1250 3 24873 10
1821 4 52246 16
1843 5 51985 14
2190 6 52246 16
2297 7 51985 14
16105 8 26659 12
18258 9 26659 12
28288 10 13403 4
31269 11 13701 8
32105 12 13403 4
32455 13 13701 8
32585 14 13701 8
33363 15 13600 6
33418 16 13600 6
45952 17 3318 2
46292 18 3318 2

Merkitsevyys Korrelaatiokerroin Selitysaste R² Kriittinen arvo p=0,01
p<0,01 -0,883 0,780 0,600
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Taulukko 11. Pääomakustannuksen ja vuotuisen säästön korrelaatiokerroin. 

 

7.1 Kannattavuustarkastelu 

Lämmitysratkaisujen kannattavuustarkastelu tehdään kustannuslaskennan avulla. Kustan-

nuslaskenta aloitetaan määrittämällä laskennassa käytetty korkokanta, pitoaika ja jäännös-

arvo. Korkokantana käytetään 6 %, pitoaikana 15 vuotta ja jäännösarvona 0 €. Ensim-

mäiseksi lasketaan kaikkien investointien kannattavuus nettonykyarvomenetelmällä 

(NPV). Nettonykyarvomenetelmän avulla maksut diskontataan investoinnin alkuajankoh-

taan (Pellinen 2019, 176). Menetelmän avulla saadaan euromääräinen tulos, joka kertoo 

kassatulojen ja kassamenojen summan. Jos tulos on negatiivinen, niin investointi ei ole 

kannattava. Jos tulos on positiivinen, niin investointi on kannattava.  

 

 (9) 

jossa NPV on nettonykyarvo, NCF on nettokassavirrat, i on laskentakorkokanta, t on ajan 

symboli, n on pitoaika, JAn on jäännösarvo ja H on hankintameno. 

Säästöt (€) Järjestysluku Pääomakustannus (€) Järjestysluku
742 1 3068 6
1009 2 2801 5
1250 3 28557 18
1821 4 2253 3
1843 5 2492 4
2190 6 1884 1
2297 7 2039 2
16105 8 11916 16
18258 9 9764 13
28288 10 13654 17
31269 11 10375 15
32105 12 9837 14
32455 13 9189 12
32585 14 9059 11
33363 15 8383 10
33418 16 8327 9
45952 17 5051 8
46292 18 4711 7

Merkitsevyys Korrelaatiokerroin Selitysaste R² Kriittinen arvo p=0,05
p>0,05 0,230 0,053 0,472
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Kuvasta 36 nähdään investointien nettonykyarvo. Suurin osa investoinneista saa positiivi-

sen arvon eli on kannattava. Toimittaja 10, toimittaja 8, toimittaja 4 ja toimittaja 5 saavat 

negatiivisen arvon eli niiden investointien toteuttaminen ei ole kannattavaa. Kannattamat-

tomin investointi on toimittaja 8, jonka nettonykyarvo on -260 000 €. Kannattavin eli suu-

rin nettonykyarvo saavutetaan toimittajan 7 tapauksessa, jos hankitaan 225 kW lämmitys-

ratkaisu. Tämän investoinnin nettonykyarvo on 485 000 €. Toiseksi kannattavin on toimit-

tajan 7 pienempi lämmitysratkaisu (165 kW + lämpövarasto). Kannattavimman ja kannat-

tamattomimman investoinnin nettonykyarvojen erotus on 745 000 €. 

 

 
Kuva 36. Investointien nettonykyarvo. 

 

Toinen laskentamenetelmä on sisäisen korkokannan menetelmä (IRR). Sisäisen korkokan-

nan menetelmällä selvitetään laskentakorkokanta, jolla investoinnin tulojen nykyarvo on 

juuri hankintamenon suuruinen (Pellinen 2019, 176). Sisäistä korkokantaa verrataan inves-

toinnin tuottovaatimukseen eli tässä tapauksessa valittuun korkokantaan 6 %. Jos sisäinen 

korkokanta on suurempi kuin 6 % niin investointi on kannattava. Jos sisäinen korkokanta 

on alle 6 %, niin investointi ei ole kannattava.  
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                                                              (10) 

jossa IRR on sisäinen korkokanta, NCF on nettokassavirrat, t on ajan symboli, n on pitoai-

ka, JAn on jäännösarvo ja H on hankintameno. 

 

Kuvasta 37 nähdään investointien sisäinen korkokanta. Suurin osa investoinneista saa posi-

tiivisen arvon eli on kannattava. Jos sisäistä korkokantaa verrataan valittuun korkokantaan, 

niin toimittaja 4 (165 kW), toimittaja 5 (165 kW) toimittaja 8 (225 kW) ja toimittaja 10 

(165 kW ja 225 kW) eivät täytä ehtoa.  Toimittajan 8 lämmitysratkaisu saa negatiivisen 

arvon eli investoinnin toteuttaminen ei ole kannattavaa millään korkokannalla. Investoin-

nin sisäinen korkokanta on –17 %. Kannattavin eli suurin sisäinen korkokanta saavutetaan 

toimittajan 7 tapauksessa, jos hankitaan 225 kW lämmitysratkaisu. Tämän investoinnin 

sisäinen korkokanta on 101 %. Toiseksi kannattavin on toimittajan 7 pienempi vaihtoehto, 

jolloin sisäinen korkokanta on 94 %. Kannattavimman ja kannattamattomimman inves-

toinnin sisäisen korkokannan erotus on 118 prosenttiyksikköä. 

 

 
Kuva 37. Investointien sisäinen korkokanta. 

 

Kolmantena laskentamenetelmänä käytetään takaisinmaksuaikaa. Takaisinmaksuajalla sel-

vitetään aika, jonka kuluessa investoinnin nettotuotoilla katetaan investoinnin hankintakus-
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tannukset (Pellinen 2019, 177). Takaisinmaksuajan menetelmällä pyritään osoittamaan ta-

voitteiden mukainen alle 3 vuoden takaisinmaksuaika. Takaisinmaksuaika voidaan huomi-

oida korollisena tai korottamana. Työssä huomioidaan koron vaikutus takaisinmaksuai-

kaan. 

 

                                                                                       (11) 

jossa n on takaisinmaksuaika, NCF on nettokassavirrat, t on ajan symboli ja H on hankin-

tameno. 

 

Kuvasta 38 nähdään korollinen takaisinmaksuaika. Suurimmalle osalle toimittajista pystyt-

tiin laskemaan korollinen takaisinmaksuaika. Toimittajille 8 ja 10 ei voida määrittää korol-

lista takaisinmaksuaikaa, sillä takaisinmaksuaikaa ei voida saavuttaa. Näiden investointien 

toteuttaminen ei ole kannattavaa. Alle 3 vuoden takaisinmaksuaika voidaan saavuttaa toi-

mittajien 1 ja 7 lämmitysratkaisuilla. Kannattavin eli pienin korollinen takaisinmaksuaika 

saavutetaan toimittajan 7 tapauksessa, jos hankitaan 225 kW lämmitysratkaisu. Tämän in-

vestoinnin takaisinmaksuaika on 1,05 vuotta. Toiseksi kannattavin oli jälleen toimittajan 7 

pienempi vaihtoehto, jolloin takaisinmaksuaika on 1,14 vuotta.  

 

 
Kuva 38. Investointien korollinen takaisinmaksuaika. 
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7.2 Herkkyystarkastelu 

Herkkyystarkastelussa tutkitaan investoinnin kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden muu-

tosta. Muutoksen laajuus on +/-40 %. Investoinnin kannattavuuden mittarina käytetään ko-

rollista takaisinmaksuaikaa. Ensimmäisenä käytetään kevyen polttoöljyn muutosta. Kevyen 

polttoöljyn hinta valittiin muuttujaksi, koska kevyen polttoöljyn hinta tulee todennäköisesti 

muuttumaan tulevaisuudessa. Lisäksi nykyisen järjestelmän vuosikustannukset koostuvat 

lähes kokonaan polttoainekustannuksista. Muutosten vaikutus on nähtävillä kuvasta 39.  

 

 
Kuva 39. Kevyen polttoöljyn hinnan muuttuminen. 

 

Kuvasta 39 nähdään, että kevyen polttoöljyn hinnan nouseminen laskee kaikkien investoin-

tien korollista takaisinmaksuaikaa. Kaikkien investointien takaisinmaksuaika laskee alle 5 

vuoteen (toimittajaa 8 ei huomioida), koska hinnan nouseminen lisää nykyisen järjestelmän 

polttoainekustannuksia. Kevyen polttoöljyn hinnan laskeminen nostaa kaikkien investoin-

tien takaisinmaksuaikoja, sillä energiakustannusten erotus pienenee. Mitä jyrkempi käyrän 

kulmakerroin on, niin sitä suurempi vaikutus on. Suurin vaikutus hinnan muutoksella on 

toimittajaan 10, sillä muutos tapahtuu ensimmäisenä sekä muutos on lähes pystysuora. Ke-

vyen polttoöljyn hinnan muutoksella on vähäisin vaikutus toimittajan 7 lämmitysratkaisui-

hin. Lisäksi toimittajan 7 lämmitysratkaisujen takaisinmaksuaika on pienin jokaisen muu-

toksen kohdalla. Liitteessä 2 on esitetty herkkyystarkastelun numeeriset arvot. Takaisin-

maksuaikojen maksimiarvo on rajattu 30 vuoteen, sillä osalle investoinneista ei ollut mah-

dollista laskea takaisinmaksuaikaa. 
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Toisena muuttujana käytetään investointikustannusta. Investointikustannus valittiin 

muuttujaksi, koska kyselytutkimuksen pohjalta selvitetyt kustannukset ovat budjettitar-

jouksia eivätkä ole todennäköisesti lopullisia hintoja. Tämän seurauksesta herkkyystarkas-

telun avulla huomioidaan mahdolliset kustannustekijät, jotka eivät ole olleet tarkkoja tai 

eivät ole olleet selvillä diplomityötä tehdessä. Herkkyystarkastelun tuloksien pohjalta näh-

dään, muuttuuko toimittajien kannattavuusjärjestys. Muutosten vaikutus on nähtävillä ku-

vasta 40. 

 

 
Kuva 40. Investointikustannusten muuttuminen. 

 

Kuvasta 40 nähdään, että investointikustannusten pienentyminen laskee kaikkien inves-

tointien korollista takaisinmaksuaikaa. Kaikkien investointien takaisinmaksuaika laskee 

alle 15 vuoteen (toimittajaa 8 ei huomioida). Investointikustannusten pienentyminen vä-

hentää vuotuisia pääomakustannuksia. Investointikustannusten kasvaminen nostaa kaik-

kien investointien takaisinmaksuaikoja, koska pääomakustannukset nousevat. Suurin muu-

tos tapahtuu toimittaja 10 osalta, sillä käyrän kulmakerroin on suurin ja muutos tapahtuu 

ensimmäisenä. Investointikustannusten muutoksella on vähäisin vaikutus toimittajan 7 

lämmitysratkaisuihin. Lisäksi toimittajan 7 lämmitysratkaisujen takaisinmaksuaika on pie-

nin jokaisen muutoksen kohdalla (liite 2). 

 Kolmantena muuttujana käytetään vaihtoehtoisten lämmitysratkaisujen energiakus-

tannuksia. Lämmitysratkaisujen energiakustannukset valittiin muuttujaksi, koska hakkeen, 

sähkön ja maakaasun hinnat tulevat todennäköisesti muuttumaan 15 vuoden pitoajan kulu-
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essa. Niiden kysyntä todennäköisesti kasvaa, sillä biomassan käyttö, sähköistyminen ja 

maakaasun käyttö varapolttoaineena ovat tärkeitä tekijöitä energiamurroksessa kohti vähä-

päästöisempää yhteiskuntaa. Näiden lisäksi poliittiset päätökset ja tukijärjestelmät voivat 

vaikuttaa energian hintoihin merkittävästi. Muutosten vaikutus on nähtävillä kuvasta 41.   

 

 
Kuva 41. Energiakustannusten muuttuminen. 

 

Kuvasta 41 nähdään, että energiakustannusten pienentyminen laskee kaikkien investointien 

korollista takaisinmaksuaikaa. Kaikkien investointien takaisinmaksuaika laskee alle 6 vuo-

teen (toimittajaa 8 ei huomioida). Energiakustannusten kasvaminen lisää takaisinmaksuai-

kaa. Suurin muutos tapahtuu toimittajan 10 osalta, sillä käyrän kulmakerroin on suurin ja 

muutos tapahtuu ensimmäisenä. Investointikustannusten muutoksella on vähäisin vaikutus 

toimittajan 7 lämmitysratkaisuihin. Lisäksi toimittajan 7 lämmitysratkaisun takaisinmaksu-

aika on pienin jokaisen muutoksen kohdalla, paitsi energiakustannusten ollessa -40 %. Täl-

löin toimittajan 4 lämmitysratkaisu (225kW) on kannattavin (liite 2). 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työssä tehtyyn kyselytutkimukseen osallistui 12 henkilöä. Osallistumisprosentti oli 39 %. 

Osallistumisprosentti oli kyselytutkimukselle varsin tyypillinen (Vehkalahti 2019, 44), jo-

ten kyselytutkimusta voidaan pitää onnistuneena. Kyselytutkimuksen ajoittuminen talvilo-

maviikoille vaikutti todennäköisesti vastausprosenttiin laskevasti. Tutkimusjoukolle lähe-

tettiin kyselyn aikana muistutusviestejä, jos he eivät olleet osallistuneet kyselyyn. Kysely-

tutkimus osoitti, että kaikki yritykset eivät halunneet osallistua kyselyyn, vaikka yrityksellä 

olisi soveltuva lämmitysratkaisu. 

Kyselytutkimuksen vastauksien laajuus ja tarkkuus vaihtelivat paljon. Osa vastaa-

jista jätti ensimmäisen kysymyksen jälkeen vastaamatta muihin kysymyksiin. Työssä oli 

tarkoituksena tutkia lämmitysratkaisun kokonaiskustannuksia pitoaikana, jolloin ensim-

mäisen kysymyksen avulla saatu tieto investointikustannuksista on vain osa lämmitysrat-

kaisun kokonaiskustannuksia. Puuttuva tieto johti ehdollistamattoman keskiarvoimputoin-

nin käyttöön. Keskiarvoimputoinnin käyttö osaltaan pienentää tulosten keskihajontaa.  

Osa vastaajista pyysi tarkennuksia kohteesta ja kysymyksistä sähköpostin tai puhe-

limen välitykseltä. Näiltä yrityksiltä sai todennäköisemmin laajan ja tarkan vastauksen 

kaikkiin kysymyksiin. Tämä osaltaan lisäsi tutkimuksen luotettavuutta, sillä vastaajat ym-

märsivät paremmin, mikä oli kysymyksien sisältö ja tarkoitus. 

Kyselytutkimuksen avulla pystyttiin selvittämään lämmitysratkaisun vuosikustan-

nukset. Vuosikustannuksiin lisättiin lisätöiden kustannukset, jotka selvitettiin yrityksen ai-

kaisempien projektien kustannusraporteista. Tämä osaltaan laskee kyselytutkimuksen vali-

diteettia, sillä kyselytutkimuksen avulla ei selvitetty hankkeen kaikki kustannuksia. Kaik-

kia kustannuksia ei haluttu selvittää kyselyn avulla, sillä kohdeyrityksellä on mahdollisuus 

hyödyntää aikaisempia alihankkijoita. 

Kuumalämpöpumpuille lämmönlähteeksi valittiin biokaasulaitoksen paluulinjan 

vesi. Tämän avulla lämmitysjärjestelmän tehokertoimeksi saatiin 1,95 tai 2,09 riippuen 

toimittajasta. Muut vaihtoehdot olisivat olleet ulkoilma tai maalämpö, sillä laitoksen omat 

hukkalämmöt on hyödynnetty jo tehokkaasti. Jos ulkoilma tai maalämpö olisi valittu läm-

mönlähteeksi, niin niillä olisi mahdollisesti saavutettu 1,75-2,5 tehokerroin, kun lämpötila-

ero on 80-100°C (Arpagaus et al. 2018, 966). Vaikka laskennassa olisi käytetty toimittajien 

antamaa 3,0-3,5 tehokerrointa (lämmönlähde 52°C), niin 8 kannattavimman lämmitysrat-
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kaisun järjestys ei muutu. Näin ollen voidaan todeta, että lämpöpumpun lämmönlähteellä 

ei ole vaikutusta lämmitysratkaisun valinnassa diplomityön kohteena olevalle yritykselle. 

Lämmitysjärjestelmien kannattavuus selvitettiin kustannuslaskennan avulla. Kus-

tannuslaskennan pohjalta kannattavin valinta on toimittaja 7 (225 kW lämmitysratkaisu). 

Nykyisillä energiahinnoilla voidaan saavuttaa 1,05 vuoden korollinen takaisinmaksuaika 

eli selvästi alle 3 vuoden tavoitteen. Lämmitysratkaisun sisäinen korkokanta on 101 % ja 

nettonykyarvo on 485 000€, joten lämmitysratkaisua voidaan pitää erittäin kannattavana. 

Toiseksi kannattavin vaihtoehto on toimittajan 7 pienempi lämmitysratkaisu, jonka korolli-

nen takaisinmaksuaika on 1,14 vuotta, sisäinen korkokanta 94 % ja nettonykyarvo 

478 000€. Kustannuslaskennan pohjalta kannattamattomin lämmitysratkaisu oli toimittaja 

8. Se ei ole kannattava minkään laskentamenetelmän mukaan. Lämmitysratkaisun net-

tonykyarvo oli -263 000 €, sisäinen korkokanta – 17 % ja korollista takaisinmaksuaika ei 

voida saavuttaa.  

Myös herkkyystarkastelun pohjalta toimittaja 7 on kannattavin valinta. Herk-

kyystarkastelussa tehtiin kannattavuuteen vaikuttavia muutoksia yhteensä 27 kappaletta ja 

toimittaja 7 saavutti pienimmän takaisinmaksuajan 26 kertaa. Toimittaja 4 oli kannattavin 

vaihtoehto, kun energian hinnat laskivat 40 %.  

Diplomityön pohjalta voidaan suositella toimittajan 7 lämmitysratkaisun toteutta-

mista. Hygienisoinnin lämmitysjärjestelmän uusinta on kannattavinta toteuttaa niin, että 

nykyiset öljykattilat jäävät varajärjestelmäksi. Tällöin voidaan varmistaa prosessin toimin-

ta mahdollisen päälämmitysratkaisun vikatilanteen aikana. Öljykattilat soveltuvat varajär-

jestelmäksi, sillä ne ovat luetettavia, yksinkertaisia ja niillä on vähäinen huollon tarve. Li-

säksi suurimmalla osalla öljylämmityksen komponenteista on vielä teknistä käyttöikää jäl-

jellä, joten niiden purkaminen ei ole kannattavaa. Lämmitysratkaisu 7 voidaan toteuttaa 

165 kW tai 225 kW nimellisteholla. Se kumpi valitaan, riippuu työn aikana esiin nousseen 

jatkotutkimushankkeen tuloksista.  

Jatkotutkimusaiheeksi nousi biokaasulaitoksen lämmityksen paluulinjan lämmön hyö-

dyntäminen suoraan hygienisoinnin tuloilman esilämmitykseen. Hygienisoinnin tuloilman 

asetusarvo on 38°C, joten se olisi mahdollista tuottaa paluulinjan vedellä. Jatkotutkimuk-

sessa voitaisiin selvittää lämmityspiirin muutostyön kustannukset sekä sen kannattavuus. 

Tällöin tuloilma lämmitettäisiin nykyisellä teollisuuslämpöpumpulla, eikä öljykattiloilla. 

Lämmityspiirin muutostyöllä pystyttäisiin todennäköisesti vähentämään energiakustannus-
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ten lisäksi lämpöhäviöitä, sillä tuloilman lämmityspiirissä kiertävän veden lämpötilaa las-

kettaisiin 95-103°C à 39-62°C. Jatkotutkimuksen tulosten pohjalta voitaisiin tehdä päätös, 

onko tuloilman esilämmitys kannattavampaa toteuttaa lämpöpumpulla vai toimittajan 7 

lämmitysratkaisulla. Jos on kannattavampaa tehdä tuloilman lämmitys lämpöpumpulla, 

niin päälämmitysratkaisun mitoitusteho on 165 kW. Jos on kannattavampaa tehdä kaikki 

hygienisoinnin lämpö toimittajan 7 lämmitysratkaisulla, niin mitoitusteho on 225 kW. 
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9 YHTEENVETO 

Diplomityön tutkimusongelma oli selvittää, mitkä lämmitysratkaisut soveltuvat korvaa-

maan nykyiset öljykattilat. Kirjallisuus- ja nykytilaselvityksen pohjalta soveltuvia lämmi-

tysratkaisuja ovat hakelämpökontti, biokaasukattila, mekaaninen lämpöpumppu ja sähkö-

kattila. Järjestelmässä voidaan hyödyntää myös lämmön varastointia, jos käytetään tuntu-

van lämmön varastoa. Lämmitysratkaisujen avulla voidaan tuottaa hygienisointivaiheen 

lämmityksen vaatimaa 95-103°C vettä. Hygienisoinnin vaatima lämpöteho vaihtelee paljon 

vuoden aikana, joten lämmitysratkaisun säädettävyydellä on merkitystä. Nykyinen kattila 

toimii 2-tehoalueella, mutta katkonaisesti päälle-pois. Vaihtoehtoisilla lämmitysratkaisuilla 

voidaan saavuttaa parhaimmillaan 0-100 % säätöalue, jolloin prosessin lämpötilaa voidaan 

pitää tasaisempana. 

Diplomityössä käytettiin kyselytutkimusta lämmitysratkaisujen vuosikustannuksien 

selvittämiseksi. Lämmitysratkaisujen vuosikustannukset vaihtelivat 10 000 – 55 000€ välil-

lä. Suurimmillaan uuden lämmitysratkaisun kustannukset ovat lähes nykyisen järjestelmän 

tasolla (56 000 €). Vuosikustannusten avulla pystyttiin laskemaan vuotuinen säästö. Läm-

mitysratkaisujen vuotuinen säästö vaihteli 700 - 46 900 € välillä. Työssä pystyttiin osoit-

tamaan, että vaihtoehtoisilla lämmitysratkaisuilla voidaan saavuttaa taloudellista säästöä. 

Lämmitysratkaisun energiakustannuksella voidaan selittää 78 % vuotuisen säästön suuruu-

desta. 

Diplomityön pohjalta suositeltiin toimittajan 7 lämmitysratkaisun toteuttamista, sil-

lä se saavutti kannattavimmat arvot kustannuslaskennan pohjalta. Myös herkkyystarkastelu 

osoitti, että toimittaja 7 on kannattavin investointi, kun huomioidaan kannattavuuteen vai-

kuttavien tekijöiden muutokset. Vähiten kannattava vaihtoehto on toimittajan 8 lämmitys-

ratkaisu. Kustannuslaskenta osoitti, ettei yksikään laskentamenetelmä tue toimittajan 8 va-

lintaa.  
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Herkkyystarkastelu
-40 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Toimittaja 1 9,42 5,78 4,18 3,27 2,69 2,29 1,99 1,76 1,57
Toimittaja 1 9,56 5,85 4,22 3,31 2,72 2,31 2,00 1,77 1,59
Toimittaja 2 17,88 8,99 6,07 4,58 3,69 3,08 2,65 2,33 2,07
Toimittaja 3 30,00 30,00 25,99 10,12 6,41 4,70 3,72 3,07 2,62
Toimittaja 3 30,00 30,00 30,00 18,20 9,68 6,66 5,09 4,12 3,46
Toimittaja 4 30,00 30,00 30,00 30,00 21,91 3,40 1,86 1,28 0,98
Toimittaja 4 30,00 30,00 30,00 30,00 11,94 2,65 1,50 1,04 0,80
Toimittaja 5 30,00 30,00 30,00 30,00 26,61 3,79 2,07 1,42 1,08
Toimittaja 5 30,00 30,00 30,00 30,00 12,50 2,84 1,61 1,12 0,86
Toimittaja 6 12,20 6,99 4,92 3,80 3,09 2,61 2,26 1,99 1,78
Toimittaja 6 11,74 6,80 4,80 3,72 3,03 2,56 2,22 1,95 1,75
Toimittaja 7 2,24 1,80 1,51 1,30 1,14 1,01 0,91 0,83 0,76
Toimittaja 7 2,05 1,66 1,39 1,20 1,05 0,93 0,84 0,77 0,70
Toimittaja 8 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 21,72
Toimittaja 9 14,22 7,82 5,43 4,16 3,38 2,84 2,45 2,16 1,92
Toimittaja 9 30,00 19,13 10,55 7,36 5,67 4,61 3,89 3,36 2,96
Toimittaja 10 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 4,97 2,52 1,68 1,27
Toimittaja 10 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 5,81 2,84 1,89 1,41

Pienin takaisinmaksuaika 2,05 1,66 1,39 1,20 1,05 0,93 0,84 0,77 0,70
Laitetoimittaja Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7

Kevyt polttoöljyn hinta

Herkkyystarkastelu
-40 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Toimittaja 1 1,42 1,71 2,01 2,34 2,69 3,07 3,48 3,92 4,39
Toimittaja 1 1,43 1,72 2,03 2,36 2,72 3,10 3,51 3,96 4,44
Toimittaja 2 1,85 2,25 2,69 3,17 3,69 4,26 4,90 5,62 6,42
Toimittaja 3 2,87 3,57 4,38 5,31 6,41 7,72 9,31 11,31 13,90
Toimittaja 3 3,82 4,87 6,13 7,69 9,68 12,32 16,04 21,87 30,00
Toimittaja 4 5,86 7,88 10,65 14,79 21,91 30,00 30,00 30,00 30,00
Toimittaja 4 4,35 5,61 7,19 9,21 11,94 15,87 22,26 30,00 30,00
Toimittaja 5 6,29 8,55 11,76 16,82 26,61 30,00 30,00 30,00 30,00
Toimittaja 5 4,46 5,78 7,43 9,57 12,50 16,80 24,11 30,00 30,00
Toimittaja 6 1,60 1,93 2,29 2,68 3,09 3,55 4,04 4,58 5,18
Toimittaja 6 1,57 1,90 2,25 2,63 3,03 3,48 3,96 4,48 5,06
Toimittaja 7 0,64 0,76 0,88 1,01 1,14 1,27 1,40 1,55 1,69
Toimittaja 7 0,60 0,71 0,82 0,93 1,05 1,17 1,29 1,42 1,55
Toimittaja 8 26,61 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Toimittaja 9 1,72 2,09 2,48 2,91 3,38 3,89 4,45 5,07 5,75
Toimittaja 9 2,62 3,24 3,94 4,74 5,67 6,75 8,03 9,57 11,49
Toimittaja 10 10,57 16,50 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Toimittaja 10 13,50 23,98 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Pienin takaisinmaksuaika 0,60 0,71 0,82 0,93 1,05 1,17 1,29 1,42 1,55
Laitetoimittaja Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7

Investointikustannus

Herkkyystarkastelu
-40 % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Toimittaja 1 2,29 2,38 2,47 2,58 2,69 2,82 2,95 3,10 3,27
Toimittaja 1 2,31 2,40 2,50 2,60 2,72 2,84 2,98 3,13 3,30
Toimittaja 2 3,08 3,22 3,36 3,52 3,69 3,88 4,09 4,32 4,58
Toimittaja 3 3,76 4,19 4,74 5,45 6,41 7,79 9,96 13,88 23,74
Toimittaja 3 5,15 5,83 6,72 7,93 9,68 12,48 17,75 30,00 30,00
Toimittaja 4 1,02 1,34 1,94 3,54 21,91 30,00 30,00 30,00 30,00
Toimittaja 4 0,84 1,09 1,56 2,75 11,94 30,00 30,00 30,00 30,00
Toimittaja 5 1,14 1,49 2,17 3,96 26,61 30,00 30,00 30,00 30,00
Toimittaja 5 0,91 1,18 1,69 2,96 12,50 30,00 30,00 30,00 30,00
Toimittaja 6 2,61 2,72 2,83 2,96 3,09 3,24 3,41 3,59 3,80
Toimittaja 6 2,56 2,67 2,78 2,90 3,03 3,18 3,34 3,52 3,72
Toimittaja 7 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,14 1,15 1,16 1,17
Toimittaja 7 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,06 1,06 1,07 1,08
Toimittaja 8 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Toimittaja 9 2,85 2,97 3,09 3,23 3,38 3,54 3,72 3,92 4,14
Toimittaja 9 4,63 4,85 5,10 5,37 5,67 6,01 6,39 6,82 7,32
Toimittaja 10 1,32 1,76 2,62 5,18 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Toimittaja 10 1,47 1,97 2,97 6,08 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Pienin takaisinmaksuaika 0,84 1,03 1,03 1,04 1,05 1,06 1,06 1,07 1,08
Laitetoimittaja Toimittaja 4 Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7 Toimittaja 7

Energian hinta


