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Lyhenteitä ja käsitteitä

2Mpuk Yksiputkijohto, jossa muovisuojarakenne, polyuretaanivaahtoeristys ja

putket kiinni eristyksessä.

2Mpul Yksiputkijohto, jossa muovisuojarakenne, polyuretaanivaahtoeristys ja

vapaasti liikkuvat putket.

CasaFlex Kaukolämpöjohto joustavalla putkirakenteella.

CHP Combined Heat and Power eli lämmön ja sähkön yhteistuotanto.

Cu Kupariputki, jossa eristeenä polyuretaani ja päällä muovisuojarakenne.

DN Virtausputken sisähalkaisija.

Emv Betonikanavarakenteinen kokoelementtikanavajohto, jossa eristeenä mi-

neraalivilla.

Epu Betonikanavarakenteinen kokoelementtikanavajohto, jossa eristeenä poly-

uretaani.

Mpuk Kaksiputkijohto, jossa muovisuojarakenne, polyuretaanivaahtoeristys ja

putket kiinni eristyksessä.

Mpul Kaksiputkijohto, jossa muovisuojarakenne, polyuretaanivaahtoeristys ja

vapaasti liikkuvat putket.

PEX Kaukolämpöjohto, jonka virtausputki on muovinen.

PipePlan Kaukolämmön rakennuttamisessa käytettävä ohjelmisto, jossa voidaan

seurata kaukolämpötöiden aikatauluja sekä tehdä pöytäkirjoja.

Wmv Kolmitukinen betonielementtikanava, jossa eristeenä mineraalivilla.

Xheat CAD-pohjainen kaukolämpöputkien suunnitteluun erikoistunut ohjelmisto.
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1 Johdanto

1.1 Työn tavoitteet

Tässä tutkimuksessa selvitetään kannattavuutta rakentaa nykyään valtaapitävän yksi-

putkijohtorakenteen (2Mpuk) tilalle enemmän kaksiputkijohtorakennetta (Mpuk). Kak-

siputkijohdon rakentaminen on tällä hetkellä Fortumissa Suomen alueella vähäistä.

Työssä selvitetään kiinnivaahdotettujen putkityyppien eroavaisuudet rakentamistekni-

sesti ja rakenteellisesti. Kaksiputkijohdon rakenne on suunniteltu siten, että sen läm-

pöhäviöt olisivat pienemmät. Tarkoituksena on selvittää kuinka paljon voitaisiin mah-

dollisesti säästää siirtymällä tehokkaampaan putkityyppiin. Myös yksi vaadittavista teh-

tävistä oli kerätä tiedot Fortumin kaukolämpöverkonsuunnittelujärjestelmästä tällä het-

kellä käytettävistä putkityypeistä ja -metreistä. Jo olemassa olevien putkimetrien lisäksi

oli selvitettävä vuosittaisen verkon kasvu.

1.2 Työn sisältö ja rakenne

Toisessa luvussa käydään läpi pääpiirteittäin, mitä kaukolämpö on ja miten nykyhet-

keen on tultu. Luvussa selvitetään myös, minkä takia kaukolämpöä tarvitaan Suomessa

sekä mikä sen tulevaisuus saattaisi olla. Kolmannessa luvussa esitellään kaukolämmön

jakelujärjestelmä. Luvun tarkoituksena on antaa lukijalle ennakkotiedot myöhempiä

lukuja varten.

Neljännessä luvussa tutkitaan rakentamistekniset erot kahden kiinnivaahdotetun kau-

kolämpöputkityypin välillä komponenttieroista putkien rakentamiseen. Viidennessä lu-

vussa selvitetään kustannuserot tutkimuksen pääputkityypeillä ja pohditaan uuteen

putkijärjestelmään siirtymisen kannattavuutta.
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1.3 Kohdeyritys

Fortum Oyj energiayhtiön liiketoimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, voimalai-

tosten käyttö ja kunnossapito sekä myynti ja jakelu. Fortum toimii Itämeren alueella

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Baltian maissa ja Venäjällä sekä Isossa Bri-

tanniassa. Henkilöstön määrä koko konsernissa oli 2010-luvun lopulla 10 585. Vuonna

2010 sähköntuotantokapasiteetti oli 14 113 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti 24 494

MW. Samana vuonna liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa. Fortum Oyj on Pohjoismaisista

energiayhtiöistä markkina-asemaltaan piikkipaikalla sähkönsiirrossa ja lämmöntuotan-

nossa, sähkönmyynnissä toisena ja sähköntuotannossa kolmantena. [1.]

Fortum Oyj jakautuu neljään divisioonaan: Power, Heat, Russia ja Electricity Solutions

and Distribution. Kuviossa 1 on esitelty Fortumin divisioonarakenne selityksineen.

Kuvio 1. Fortumin jakautuminen divisiooniin [1].

Heat-divisioona toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Baltian maissa.

Lämmön kokonaismyynti on noin 26 TWh lämpöä ja 6,5 TWh sähköä. Sähkön ja läm-

mön tuottaa 25 CHP-laitosta ja vajaat 700 lämpölaitosta tai -keskusta. [1.]

Heat-divisioonan kestävän kehityksen ohjelmaan kuuluu vähentää CO2-päästöjä ja

ympäristövaikutuksia lisäämällä CHP-tuotantoa ja biomassan ja jäteperäisten polttoai-
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neiden käyttöä sekä parantamalla oman tuotannon energiatehokkuutta. Myös polttoai-

neen vaihtaminen hiilineutraaliin polttoaineeseen ja hävikkien vähentäminen kauko-

lämpöverkoissa kuuluvat ohjelmaan. [1.]
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2 Kaukolämpö

2.1 Yleistä

Kaukolämmitys tarkoittaa kohteesta etäällä tuotettua julkista rakennusten, käyttöveden

ja ilmanvaihdon lämmitystä, joka toteutetaan liiketoiminnan muodossa. Vastaavasti

aluelämmityksessä lämpö tuotetaan keskitetysti samankaltaisella teknologialla mutta

pienemmässä määrin ja ilman liiketoimintaa. [2, s. 5 - 27.]

Kaukolämpö tuotetaan yhdessä tai useammassa kohteessa riippuen verkon laajuudesta

ja tehontarpeesta. Esimerkiksi kaukolämpöverkon laajentuessa voimalaitoksen tuotta-

ma kaukolämpöenergia ei riitä kattamaan uusia lämmitettäviä rakennuksia, jolloin ver-

kon avuksi sijoitetaan lämpökeskuksia. Lämpöenergia siirtyy vetenä (harvemmin höy-

rynä) putkiverkon välityksellä asiakkaalle. Asiakkaina voivat toimia kaikki ne rakennuk-

set, joissa tarvitaan käyttöveden tai sisätilojen lämmittämistä tai viilentämistä. Kauko-

lämmön tekniikkaa voidaan hyödyntää myös viilennykseen (kaukojäähdytys) ja katujen

sulattamiseen. Tuotannon keskitettävyys on tärkeää, ei niinkään hyötysuhteen kannal-

ta, vaan pienempien päästöjen ja ympäristöystävällisempien polttoaineiden takia. Kes-

kittämällä päästöt eivät ole enää paikallisia ja laajalla alueella ihmisten riesana. [2, s. 5

- 27.]

Kaukolämmön tuotannon ehdottomia hyötyjä ovat hyvä energiatehokkuus ja ympäris-

töystävällisyys. Ympäristömyötäisyys korostuu varsinkin CHP-tuotannossa, jossa säh-

köntuotannon vedenkierrolle haitallinen jätelämpö otetaan talteen kaukolämpöverk-

koon eikä vettä kierrätetä esimerkiksi ulkovesissä. Energialaitoksissa on tarve viilentää

menovettä hyötysuhteen parantamiseksi. Siihen kaukolämpö on energiatehokas tapa.

[2, s. 5 - 27.]

Kaukolämmitys ei ole täysin ongelmatonta. Kaukolämpöön liityttäessä energiayhtiön

investoinnit ovat suuria ja takaisinmaksuaika on pitkä. Kaukolämpöliitoksen rakennus-

kustannukset ovat yhtiölle yleensä suuremmat kuin mitä asiakas liittymisestä maksaa.

Myös epätasainen kulutus vuorokauden aikana ja vuodenaikojen välillä aiheuttavat

hankaluuksia. Kaukolämpö soveltuu parhaiten tiheään asutuille alueille, sillä pitkät siir-
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tomatkat kasvattavat kustannuksia johtometriä kohti ja verkon laajentuessa paine- ja

lämpöhäviöillä on suuri merkitys. Häviöitä voidaan ehkäistä lämpökeskuksilla ja väli-

pumppaamoilla, mutta tällöin kustannukset kasvavat. [2, s. 5 - 27.]

Asiakkaalle kaukolämpö on erittäin helppo. Asennuksen ja liittymisen jälkeen asiakkaan

ei tarvitse huolehtia lämmön toimituksesta tai mahdollisista huoltotöistä. [2, s. 5 - 27.]

Kaukolämmön toimitusvarmuus lähentelee 100 %:a ja yleensä kesällä suoritettavista

käyttökeskeytyksistäkin selvitään 1 - 10 tunnissa. Keskeytysten haittojen minimoi-

miseksi alue rajataan aina mahdollisimman pieneksi venttiileillä. Tiheässä verkossa on

usein mahdollisuus saada lämpöä monesta suunnasta, mikä helpottaa lämmönsaantia

asiakkaalle keskeytyksessä. [3.]

2.2  Kaukolämpö Suomessa

2.2.1 Historia ja nykytila

Suomessa kaukolämmön hyödyntämisen mahdollisuus huomattiin, kun teollisuuden

sähköntuotannosta jäi jäljelle hyödyntämätöntä lauhdelämpöä. Ensimmäinen kauko-

lämpöjärjestelmä oli Helsingin olympiakylässä. Kaukolämpörakentaminen alkoi kuiten-

kin suuremmassa mittakaavassa vasta vuonna 1953, jolloin Tapiolan Lämpö Oy aloitti

Espoossa kaukolämmön myynnin ja Helsingin kaupungin sähkölaitos teki päätöksen

kaukolämpöön siirtymisestä. Kaukolämmitysverkko levisi aluksi hitaasti kaupungeissa ja

kaupunkeihin: ensin Joensuuhun 1957, sitten Mikkeliin ja Lahteen 1958. Vuoteen 1978

mennessä kaukolämpöä käytettiin jo 89 paikkakunnalla ja nyt lämmitysmuoto on levin-

nyt lähes kaikkialle: vuonna 2009 sitä käytettiin 175 paikkakunnalla. [2, s. 34.] Kuvios-

ta 2 nähdään, että kaukolämmön kulutus on yli kolminkertaistunut 70-luvulta lähtien.
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Kuvio 2. Kaukolämmön kulutus ja asiakkaiden liittymisteho [4].

Noin puolet Suomen asukkaista kuuluu kaukolämpöpiiriin. Kaukolämmitetyistä kiinteis-

töistä vain noin 7 % on omakotitaloja, mutta asuinkerrostaloista, julkisista rakennuksis-

ta ja liikerakennuksista jopa yli 90 %. Kaukolämpö on täten ylivoimaisesti yleisin läm-

mitysmuoto. Kaukolämmön markkinaosuus on maanlaajuisesti melkein 50 %, mutta

tiheämmin asutuissa kaupungeissa osuus voi olla yli 90 %. [5.]

Kaukolämmön tilastotietoja Suomessa v. 2010:

· Kaukolämmön myynti (sis. verot) 1970 milj. €

· Kaukolämpöenergian myynti 35,9 TWh

· Kaukolämmön keskihinta (sis. verot) 5,48 snt/kWh

· Kaukolämpötalojen asukkaat 2,64 milj.

· Kaukolämmön markkinaosuus 49 %

Kuviossa 3 on esitetty lämmityksen markkinaosuudet Suomessa vuonna 2009 asuin- ja

palvelurakennusten osalta. [4.]
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Kuvio 3. Lämmityksen markkinaosuudet.

Vuonna 2010 kaukolämpörakennuksia oli noin 129 300, joista asuintaloja oli 99 500

kappaletta. Niissä asui 2,64 miljoonaa asukasta 1,3 miljoonassa asunnossa. Uusia asi-

akkaita kertyi 4 100, joiden rakennustilavuudesta 72 % oli uudisrakennuksia ja loput

lämmitysmuotoaan vaihtaneita. [4.]

Fortum Power and Heat Oy on kaukolämmön toimittajana laajimmalle levinnyt energia-

yhtiö ja teholtaan toiseksi suurin Helsingin Energian jälkeen. Fortum lämmittää 23

paikkakunnalla aina Hangosta Kittilään. Yrityksen suurin kaukolämpöalue on Espoo ja

muita merkittäviä kohteita ovat Naantali, Nokia, Joensuu, Järvenpää ja Tuusula. For-

tum myy noin kymmenyksen koko Suomen kaukolämmöstä ja omaa pisimmän verkon

johtometreinä mitattuna: yli 1300 kilometriä eli noin 10 % Suomen kaukolämpöverkos-

ta. Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen keskustan yhtenäisessä verkossa kilometrejä

on suunnilleen 800. [6.]

2.2.2 Lämmön ja sähkön yhteistuotanto

Suomi on kaukolämmityksen edelläkävijämaita jo kaukolämmön levinneisyydenkin ta-

kia, mutta etenkin lämmön ja sähkön yhteistuotannossa eli CHP-tuotannossa. CHP:n

osuus kaikesta lämmöntuotannosta vaihtelee vuosittain 70 – 80 % (vuonna 2010 71,3
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%) ja osuus sähköntuotannosta on kolmanneksen luokkaa. Euroopan osuus sähkön-

tuotannosta on vain hieman yli 10 %. [2, s. 27.]

Kuvitellaan (kuvio 4), että sähköä kulutettaisiin joka tapauksessa 25 yksikköä, lämpöä

50 yksikköä ja että yhteistuotannossa polttoainetta poltettaisiin 100 yksikköä. Tällöin

tarvittaisiin saman energian tuottamiseen erillistuotannossa 149 yksikköä. CHP-

tuotanto kasvattaa energiatehokkuutta erillistuotantoon verrattuna täten jopa kolman-

neksen.   Säästö  vastaa  hiilidioksidipäästöissä  noin  350  g  /  MWh.  [2,  s.  48.]  Vuonna

2010 yhteistuotannolla säästettiin hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 10 milj. tonnia ja

polttoainetehoa 27 TWh [4]. Yhteistuotannolla voisi siis olla yleistyessään huomattava

vaikutus valtioiden päästötavoitteiden saavuttamisessa. Polttoaineen säästösuhde on

sama poltettaessa maakaasua, öljyä tai kiinteää polttoainetta. Yhteistuotannon vuoksi

kokonaishyötysuhde on useissa laitoksissa yli 90 %.

Kuvio 4. Vertailu yhteis- ja erillistuotannon välillä.

Fortumilla on suuri CHP-vastapainevoimalaitos Espoon Suomenojalla ja lisäksi sähkön

ja lämmön yhteistuotantolaitoksia Nokialla, Eurassa, Naantalissa, Kuusamossa ja Joen-

suussa. Suomenojan voimalaitoksen lämmön tuotanto (554 MW) kattaa lähes koko-

naan Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen lämmöntarpeen. [7.]
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2.2.3 Lämmön tarve

Tarve lämmitykselle on Suomessa muuhun maailmaan verrattuna suuri viileän ilmaston

takia. Tämä on yksi syy, minkä takia kaukolämpö on maassa niin kehittynyttä. Vuotui-

sesta lämpöenergiasta kuluu normaalissa asuinkiinteistössä huonetilojen lämmitykseen

40  %,  ilmanvaihdon  lämmitykseen  35  %  ja  käyttöveden  lämmitykseen  25  %.  Ilman

lämmittämiseen menee siis jopa ¾ kaikesta lämpöenergiasta [2, s. 51]. Suomi on kyl-

mä maa.

Lämmön tarve vaihtelee paljon vuosi-, kuukausi-, viikko- ja päivätasolla. Riippuen tal-

ven kylmyydestä, vuosittaiset energiamäärät voivat vaihdella jopa yli tuhat gigawatti-

tuntia. Kesäkuukausina huonelämmitykseen menee minimaalinen osuus lämmityksestä,

mutta talvikuukausina moninkertainen käyttöveden lämmittämiseen verrattuna. Käyttö-

veden lämmitys pysyy kuukausitasolla paljon vakaampana. Viikossakin kulutus vaihte-

lee jonkin verran: arkipäivinä kulutus on viikonloppuja suurempaa. Tuntitasolla kulu-

tuksen kasvu havaitaan aamu- ja iltahuippuna. Aamulla ilmastointilaitokset käynnisty-

vät ja ihmiset heräävät käyttämään lämmintä vettä. Illan huipusta vastaa kasvanut

veden käyttö. Yöllä lämmittäminen rauhoittuu, sillä sisäilmaa ei tarvitse lämmittää yhtä

paljon. [2, s. 41 - 42.]

Lämmön tarvetta mitataan osuutena liittymistehosta. Esimerkiksi jos talven keskilämpö-

tila on -5 °C, tarvitaan lämpöä suunnilleen 50 % liittymistehosta. Kesällä kaukolämpöä

tarvitaan vain noin 10 % liittymistehosta. [2, s. 41 - 42.]

2.3 Tulevaisuus

Kaukolämpöön liittyviä, tähän asti toteutuneita suuria innovaatioita ovat olleet CHP-

tuotanto, kiinnivaahdotettujen johtojen valmistaminen, levylämmönsiirtimien käyttö ja

automatisoitu säätö- ja valvontatoiminta. Kuitenkin on esitetty useita visioita nykyistä

energiatehokkaammista tuotantotavoista ja jakelujärjestelmistä. [2, s. 563 - 565.]

Suomessa kaukolämmön markkinaosuus ei välttämättä kasva suuresti maan hajanaisen

asutuksen takia, mutta Euroopassa potentiaali on huomattavasti suurempi. Euroopan 2

EJ/a voisi jopa kolminkertaistaa. Vaikkakin Euroopassa tarve kiinteistöjen lämmittämi-
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seen on pienempi, on käyttövettä lämmitettävä joka tapauksessa. Euroopan kauko-

lämmön kasvussa voisi hyvin alkaa käyttää jo alusta asti kaksiputkijohtojärjestelmää.

Suomessa ja Ruotsissa järjestelmä on jo yleisessä käytössä, mutta muualla harvemmin.

[2, s. 563 - 565.]

Katujen sulanapito paluuvedellä ja kaukojäähdytys tulevat kasvattamaan verkkojaan

kaukolämpöverkon ohella. Aurinkoenergian käyttö voimistunee, sillä veden lämmittämi-

seen tarkoitetut keräimet ovat suhteellisen yksinkertaisia sähköä tuottaviin aurinkopa-

neeleihin verrattuina ja oman putkiverkoston liittäminen kaukolämmönsiirtimeen on

mahdollista. [2, s. 563 - 565.]

Menolämpötilan pienentäminen vähentäisi merkittävästi lämpöhäviöitä. Lämpötilaa voi-

taisiin mahdollisesti tulevaisuudessa pudottaa parikymmentä astetta nykyisestä

115:sta. Nykyään asiakaslaitteissa lämpötila putoaa n. 50 °C, mutta joissakin paikoissa

alenema on jo nyt 70 °C. Pienemmällä menolämpötilalla ja paremmalla lämmönsiirrolla

saataisiin myös paluulämpötilaa pienennettyä lukemiin 30–35 °C, mikä vähentäisi edel-

leen verkon lämpöhäviöitä ja mahdollistaisi paluuvettä jäähdytyskäyttöön. [2, s. 563 -

565.]

Nykyinen kaukolämpöverkosto ja hajautettu lämmöntuotanto, sähköverkon tavoin,

yhtenäistynevät tulevaisuudessa isoksi verkoksi, jossa yksityisomistuksessa olevat

lämmöntuottajat voisivat myydä lämpöenergiaa verkkoon. Energiavirtoja yhdisteltäisiin

niin, että energiatehokkuus kasvaisi ja päästöt pienentyisivät. [2, s. 563 - 565.]

Tulevaisuudessa polttoaineet kallistuvat ja päästövaatimukset tiukentuvat. Näihin on

varauduttava kehittämällä parempia polttotekniikoita, pienempiä ja tehokkaampia yh-

teistuotantolaitoksia ja ympäristöystävällisempiä polttoaineita. [2, s. 563 - 565.]
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3 Jakelujärjestelmä

3.1 Toimintaperiaate

Suomessa on käytössä vedellä toimiva kaksiputkijärjestelmä, jossa meno- ja paluuvesi

kulkevat eristetyissä putkissaan. Kuuma vesi kiertää asiakkaan lämmönsiirtimissä,

lämmittää käyttöveden ja tilat ja palaa viilentyneenä toista putkea takaisin. Samanlai-

nen jakelujärjestelmä on yleinen Euroopassa, mutta muutamia poikkeuksia löytyy

maailmalta: joskus jakeluun käytetään höyryä, tai putkia saattaa olla yksi tai kahta

useampi. [2, s. 43 - 44.]

Kaukolämmön toimitukseen tarvitaan lämpöä tuottava energialaitos, jakelujärjestelmä

ja asiakkaan lämmönsiirrin (kuvio 5). Vesi lämpenee voimalaitoksen lämmönsiirtimissä

tai lämpökeskuksen kattilassa ja se saadaan liikkeelle pumpuilla. [2, s. 43 - 44.]

Kuvio 5. Kaksiputkijärjestelmän periaatekuva [2, s. 43 - 44].

Kaukolämpöputki suojataan sisäisiltä vaurioilta ja tukkeutumisilta puhdistamalla vesi

epäpuhtauksista ja poistamalla happi muine kaasuineen. Putki ei täten vaurioidu aina-

kaan sisältä päin. Yleisimmin vuodon aiheuttaa ulkopuolelta eristeen läpi putkeen pääs-
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syt kosteus, ja yleisin syy ulkopuolisen veden penetroitumiseen on huonosti tehty suo-

jakuoriliitos tai eristeeseen tullut vaurio. Teräksiseen putkeen tulee ajan kanssa korroo-

siovaurioita, mikäli eriste ei ole täysin vesitiivis. [2, s. 43 - 44.]

Suomen oloissa menoveden lämpötila vaihtelee vuodenajasta ja sijainnista riippuen 65

ja 115 asteen välillä ja paluuveden lämpötila 40 ja 60 °C välillä [8]. Menoveden lämpö-

tilaa joudutaan säätelemään lämmitystarpeen mukaan, sillä ylimääräinen lämpö kasvat-

taa lämpöhäviöitä. Keskipaine on meno- ja paluupuolen keskiarvo ja sen on oltavaa

riittävä pitämään vesi nestemäisenä sekä kierto jouhevana. Painetta pidetään yllä tuo-

tantolaitos- ja paineenkorotuspumppujen avulla. Paluuveden painetta saatetaan myös

tarvittaessa korottaa. [2, s. 44 ja 338.]

Kaukolämpöputki on suunniteltu kestämään 16 barin painetta ja maksimissaan 120

asteen lämpöistä käsiteltyä kaukolämpövettä. Putken pitää pystyä kestämään 30 vuotta

120 asteen ja 50 vuotta 115 asteen lämpötiloissa. [2, s. 137.]

3.2 Kaukolämpöjohdot

3.2.1 Vanhat putkijärjestelmät

Kaukolämpöputket voidaan ryhmitellä kanavarakenteen mukaan. Nykyään rakennetaan

pääsääntöisesti kiinnivaahdotettua johtomateriaalia. Kiinnivaahdotettuun putkeen sisäl-

tyy  teräsputki  (2Mpuk)  tai  teräsputket  (Mpuk),  joissa  kaukolämpövesi  virtaa,  polyure-

taanieriste ja muovinen suojaputki. Kaikkia muita rakenteeltaan eriäviä järjestelmiä

voidaan kutsua vanhoiksi putkijärjestelmiksi. Vaikka vanhojen putkijärjestelmien raken-

taminen on lopetettu, on niitä maan alla vielä kohtuullinen määrä, mutta osuus on

luonnollisesti vähenemään päin. Kiinnivaahdotettujen putkien osuus ei ainoastaan kas-

va uudisrakentamisen vaan myös saneerattavien vanhojen järjestelmien takia. [2, s.

137.]

Vuosi 2003 on viimeinen vuosi, jolloin putkista on kerätty koko maan kattavaa tilasto-

tietoa rakenteensa mukaan. Putkikilometrejä oli Suomessa tuolloin noin 9 500, joista

betonielementtijohtoja oli 15 %, vapaasti liikkuvia 13 % ja kiinnivaahdotettuja 63 %
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(kuvio 6). Kiinnivaahdotettujen putkien osuudet ovat kuitenkin suurentuneet huomat-

tavasti viimeisen 8 vuoden aikana. [9.]

Kuvio 6. Rakenteiden osuudet Suomessa v. 2003.

Betonikanavajohdoissa (käytetyin tyyppi Emv) kaivannon pohjaan lasketaan betoninen

kouru, jonka sisälle putket asetetaan kannakkeiden varaan. Päälle asetetaan vastaa-

vanlainen kouru ja johto suljetaan. Eristeenä toimii mineraalivilla tai polyuretaani

(Epu). Kanava on pitkällä aikavälillä huono eristämään lämpöä, ja kastuttuaan kouru

usein käyristyy. Betonikanavajohtojen rakentaminen lopetettiin 90-luvun alussa. [2, s.

137 - 145.]

Toinen pitkään rakennettu putkityyppi, mutta jo vuoden 1990 jälkeen lopetettu, on

muovisuojakuorijohto vapaasti liikkuvilla teräsputkilla (Mpul). Fiskarsiksi kutsutussa

johdossa on vierekkäin kaksi putkea yhdessä eristeessä ja putket ovat irrallaan eristeis-

tä lämpöliikkeiden kompensoinnin takia. Putket "lepäävät" omissa lasikuituputkissaan.

Johdossa, putkien välissä alapuolella, on vuotovesiputki. Joskus kyseistä putkityyppiä

on rakennettu myös erillisinä meno- ja paluujohtoina (2Mpul). [2, s. 137 - 145.]

Fiskarsissa on ilmaantunut useita ongelmia. Maaperän liikkeet ja paino vaikuttavat put-

kien toimintaan ja liitoksien pitävyyteen haitallisesti: putki ruostuu. Vuotovesiputki ei

toimi toivotulla tavalla ja korroosio leviää laajalle, jopa koko kaivoväliin. Lisäksi eri val-

Muut, teräksinen
virtausputki

9 %

Kiinnivaahdotetut
putkijärjestelmät

63 %

Vapaasti liikkuvat
putkijärjestelmät

13 %

Betonikanavat
15 %
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mistajien elementit eivät välttämättä ole yhteensopivia. Kuviossa 7 on esitetty Emv:n ja

Mpulin kaivantojen poikkileikkaukset. [2, s. 137 - 145.]

Kuvio 7. Betonielementtikanavan ja vapaasti liikkuvan putkijärjestelmän poikkileikkaukset [9].

3.2.2 Kiinnivaahdotetut putkijärjestelmät

Kiinnivaahdotetulla putkijärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jossa teräksisen vir-

tausputken ympärille on kiinnitetty ensin polyuretaanieriste ja sitten polyeteenisuoja-

kuori kiinteästi. Kiinnivaahdotetuiksi putkityypeiksi luetaan yksiputkijohto 2Mpuk ja

kaksiputkijohto Mpuk. Johtotyypit otettiin käyttöön 1970-luvun puolivälissä ja 1980-

luvun puolivälin jälkeen ei ole käytännössä muita putkityyppejä enää asennettu. Putki-

järjestelmän suosio perustuu helppoon käsiteltävyyteen, maan painumisen vaikutta-

mattomuuteen ja yksinkertaisesta rakenteesta johtuvaan helppoon laaduntarkkailuun.

Myös korroosion vaikea leviäminen ja eri valmistajien elementtien hyvä yhteensopivuus

ovat eduksi. [10.]

Kiinnivaahdotettuihin johtoihin tulee isojen lämpötilavaihteluiden takia aksiaalisia jänni-

tyksiä. Jännitykset otetaan vastaan teräsputkeen vastustamalla pituuden muutoksia

suojakuoren ja maan välisen kitkan avulla. [10.]

Yksiputkijohtorakenteessa meno- ja paluuvesi kulkevat erillisissä suojakuorissaan, jois-

sa eriste on kovaa polyuretaania ja suojakuori mustaksi värjättyä polyeteeniä. 2Mpukia

rakennetaan kaikkina mahdollisina halkaisijoina DN 15 - DN 1200 ja esieristetyn suoran

putkielementin pituus riippuu kokoluokasta vaihdellen 6 - 18 m. [2, s. 138 - 139.]
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Kaksiputkijohtorakenteessa (Mpuk) meno- ja paluuvesi virtaavat samassa suojakuores-

sa, jonka rakenne on samanlainen kuin yksiputkirakenteella. Mpukkia rakennetaan hal-

kaisijavälillä DN 15+15 - DN 300+300, mutta normaalisti käytössä ovat halkaisijat DN

25+25 - DN 250+250. [10.]

Energiateollisuus ry suosittelee kiinnivaahdotettuja putkia käytettävän seuraavalla ta-

valla:

HUOM! Kaksiputkirakenteella lämpöhäviöt ovat selkeästi vastaavaa yksiputkira-
kennetta pienemmät. Kokemus on myös osoittanut, että etenkin pienissä dimen-
sioissa myös investointikustannukset ovat kaksiputkirakenteella pienemmät. Ra-
kentamisen ja käytön luotettavuudessa ei ole havaittu eroja. ET suosittelee,
että dimensioalueella DN 15 - 80 käytettäisiin kaksiputkirakennetta,
DN 100 - 250 tapauskohtaisesti yksi- tai kaksiputkirakennetta ja ≥ DN
300 yksiputkirakennetta. [11.]

Kaksiputkirakenteen hyöty näkyy pienemmissä materiaalikustannuksissa ja lämpöhävi-

öiden minimoimisessa. Mpuk-rakenne tarvitsee vähemmän eriste- ja suojakuorimateri-

aalia, sillä putket ovat yhdessä eristeessä. Johtotyypissä menoveden lämpöhäviöt ovat

pienemmät paluuveden tasatessa johdon sisäisiä lämpötiloja. Muilla johtotyypeillä läm-

pöhäviökustannukset nousevat korkeiksi pitkällä aikavälillä ja verkon kasvaessa. Mpu-

kin laajamittainen käyttö on siis yksi ratkaisu lämpöhäviöiden pienentämiseen. [2, s.

139.]

3.2.3 Muut johdot

Kaukolämpöverkossa tarvitaan joissakin erityistilanteissa edellä esitetyistä poikkeavia

putkityyppejä. Putkityypit ovat Suomessa harvinaisia maan olojen ja verkon ominai-

suuksien takia.

Joustaviksi johdoiksi kutsutaan putkia, joita voidaan työmaalla taivuttaa. Putkien etu on

kyky kompensoida lämpöliikkeitä joko joustavan rakenteensa tai materiaalinsa johdos-

ta. Joustavia johtoja (esim. CasaFlex) valmistetaan sekä yksi- että kaksiputkisina, ja

niitä käytetään pääasiassa halkaisijoilla DN 20...80. [2, s. 143.]
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Metalliputkijohtoja on useaa erilaista: kylmävedetty tarkkuusteräs (esim. Teräsputki DN

40), korrugoitu ruostumaton teräs ja hehkuttamaton tai hehkutettu kupari (esim.

Cu28). Eristeosa on samanlainen kuin kiinnivaahdotetuissa johdoissa. Metalliputkijohto-

jen etu on asennusnopeudessa, sillä putket toimitetaan kankina tai kieppeinä, mitkä

mahdollistavat jatkossaumattoman asennuksen. Käyttökohde rajoittuu talojohtoihin tai

pieniin jakelujohtoihin. [2, s. 143.]

Muoviputkijohdoissa kaukolämpövesi kulkee nimensä mukaisesti muovisessa putkessa,

jonka eristeenä on joko kiinnivaahdotettu kova tai puolikova polyuretaanivaahto tai

kiinnivaahdottamaton polyuretaani tai vaahdotettu polyeteeni. Suojakuori on yleensä

polyeteeniä. Muoviputkijohtoja on nopeampi asentaa kuin tavallisia johtoja, mutta joh-

doilla on huono paineen- ja lämpötilan kesto. Lisäksi muoviputkien ongelmana on ve-

den tunkeutuminen seinämän läpi kaukolämpöveteen. Muoviputki kestää maksimissaan

10 barin paineen, jatkuvan 80 °C:n ja hetkellisen 95 °C:n lämpötilan. Käyttökohteeksi

sopii esimerkiksi pientaloalue, joka on ns. matalalämpötilaverkkona kytketty pääverk-

koon. [2, s. 143.]

Erityisiä erikoisjohtoja tarvitaan poikkeustilanteissa kuten silloissa, vesistöjen alituksis-

sa, liikenneväylien alituksissa ja ylityksissä sekä kellareissa ja parkkihalleissa. Erikois-

johdot ovat yleensä tavallisia kiinnivaahdotettuja putkia, mutta kannakkeet ja tuet

vaihtelevat tilanteen mukaan. [2, s. 143.]

3.2.4 Tulevaisuuden johdot

Uusien putkityyppien kehityksessä tähdätään aina pienempiin lämpöhäviöihin, kompak-

timpaan tilankäyttöön ja huokeampiin materiaalikustannuksiin. Tulevaisuuden putkityy-

peistä on ollut useita kokeiluja. Erillisiä putkia on kokeiltu asentaa päällekkäin tai sisäk-

käin, kuten kaksiputkirakenteessakin, menoputki ala- tai sisäpuolella. Eristemateriaaleil-

le on nykyisen polyuretaanin vaihtoehdoiksi kokeiltu matalassa paineessa ilmaa ja pii-

pulveria sekä ympäristöystävällistä PET-kierrätysmuovia rohkaisevin tuloksin. Muovi- ja

komposiittiputkien käyttö lisääntynee matalapainealueella (alle 10 bar). Yli 1 MPa:n

käyttöpaineissa ei teräsputkelle näytä tulevan haastajaa. Myös kaukolämpöveden kehit-

täminen saattaisi vähentää putkien huoltotarvetta ja lämmönsiirrossa aiheutuvia häviöi-

tä.
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Tulevaisuuden asennustekniikkaa edustaa kaukolämpöputken asennus suoraan putki-

rullalta saman laitteen samalla hetkellä avaamaan kaivantoon. Laite myös peittäisi kai-

vannon perässään. Näin säästyttäisiin erillisiltä (usein erillisten yhtiöiden tekemiltä)

kaivu- ja liitostöiltä sekä myös useilta jatkoskohdilta ja kaivoilta. [2, s. 563 - 564.]

3.3 Pumppaamot ja lämmönsiirrinasemat

Pumppaamoilla ylläpidetään kaukolämmön siirtymiseen tarvittava paine-ero. Kaikkien

asiakkaiden on saatava vähintään paine-eron minimiarvo, joten painetta säädetään

aina epäedullisimman asiakkaan mukaan. Pienemmissä verkoissa pumppaamot sijaitse-

vat tuotantolaitoksilla. Suurempien vesivirtojen ja etäisyyksien verkoissa tarvitaan

yleensä myös välipumppaamoja. Välipumppaamoja rakennetaan paine-eron ylläpitämi-

sen lisäksi myös, kun verkon rakennepaine tai sallittu paine-ero ylitetään. Kaukolämpö-

pumput ovat yleensä keskipakopumppuja. [2, s. 175 - 176.]

Lämmönsiirrinasemia käytetään lämmöntuotantolaitoksissa ja lämmönvarastoinnissa,

kun halutaan pitää eri lämpötila- ja painetasot erillään. Lämmönsiirrinasemia rakenne-

taan samoista syistä kuin pumppaamoja: suurissa verkoissa verkon tueksi, kun jonkin

alueen paine-erot ylittävät sallitut rajat tai kun rakennepaine ylitetään. Lämmönsiirti-

met ovat yleensä levysiirtimiä. [2, s. 175 - 176.]

Kummankin kytkentä- ja säätötavan valintaan vaikuttavat kiertovesimäärän vaihtelut

vuorokausitasolla sekä taloudellisuus-, tarkoituksenmukaisuus- ja käyttövarmuusvaati-

mukset. Pumppuja kytketään tilanteen mukaan rinnan tai sarjaan ja lämmönsiirrinase-

mia yleensä vain rinnan. [2, s. 175 - 176.]
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3.4 Tuotantolaitokset

Lämpöä tuottavia laitoksia on seuraavanlaisia:

· CHP-laitos

· Peruslämpöä tuottava lämpökeskus

· Huippu- ja varalämpökeskus

Lämpöä ja sähköä tuottavia laitoksia voivat olla höyryvoimalaitos, kaasuturbiinilaitos,

kombivoimalaitos ja moottorivoimalaitos. Höyryvoimalaitokset haarautuvat kahteen eri

tyyppiin: lauhdutus- ja vastapainevoimalaitoksiin. Lauhdutusvoimalaitoksessa sähkön

ohella syntynyt ylimääräinen lämpö pumpataan mereen, jokeen tai järveen tai jäähdy-

tystorniin, mikäli vesistöjä ei ole lähellä. Lämpö voidaan mahdollisesti valjastaa höy-

ryturbiinin välioton kautta. Vastapainevoimalaitoksessa tuotetaan sähkön ohella lämpöä

tai höyryä. Höyry johdetaan turbiinin perästä lauhduttimen lämmönsiirtimille, josta

kaukolämpöverkko saa energiansa. Höyryä voidaan tässäkin tapauksessa ottaa väliot-

tona turbiinilta. [2, s. 47 - 48.]

Kaasuturbiinilaitoksessa sähkö ja lämpö tuotetaan kaasulla. Laitos eroaa yleensä hiiltä

käyttävästä höyryvoimalaitoksesta rakenteeltaan. Kombivoimalaitoksessa on yhdistetty

höyry- ja kaasuturbiiniprosessi ja pienemmän mittakaavan moottorivoimalaitoksessa

diesel- tai kaasumoottori. [2, s. 47 - 48.]

CHP-laitokset ja peruslämpöä tuottavat lämpökeskukset ovat ympärivuotisessa käytös-

sä. Huippu- ja varalämpökeskukset ovat päällä vain kylmimmillä säillä ja laitoksien tai

lämpökeskuksien varatehona. [12.]

Suomessa käytetään lämmön tuottamiseen yhteistuotannossa polttoaineena useimmi-

ten maakaasua ja seuraaviksi eniten kivihiiltä, biopolttoaineita ja turvetta. Biopolttoai-

neiden osuus kasvaa tällä hetkellä eniten. Myös maakaasun ja turpeen osuus on pie-

noisessa nousussa. Öljyn osuus on tasaantunut pieneksi 70- ja 80-luvun käyttöhuippu-

jen jälkeen ja kivihiilen käyttö polttoaineena on laskussa. Kuviossa 8 on esitetty poltto-

aineiden osuuksia sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (yhteensä 65,1 TWh) sekä

vastaavat osuudet erillistuotannossa (12,6 TWh). Yhteistuotannossa korostuu isom-

massa määrin käytettävät ja halvemmat polttoaineet. Erillistuotannossa silmiinpistävää
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on öljyn suuri osuus, joka selittyy suurelta osin öljyn helpolla varastoituvuudella. Öljyä

on tarve varastoida huippu- ja varalämpökeskuksissa. Vuosi 2010 oli kylmempi vuosi

kuin normaalisti, joten kyseisiä lämpökeskuksia tarvittiin paljon. [4.]

Kuvio 8. Yhteis- (vas.) ja erillistuotannossa käytettyjen polttoaineiden osuudet.

Lämpökeskus on pienempi, vain lämpöä tuottava laitos. Lämpökeskuksia pystytetään

yleensä pienemmille paikkakunnille ainoaksi lämmönlähteeksi tai isommissa kohteissa

avittamaan verkon kasvavaa lämmön tarvetta. Lämpökeskukset toimivat myös verkon

apuna kovissa kulutuspiikeissä ja esimerkiksi voimalaitoksen huoltokatkojen aikaan.

[12.]

3.5 Venttiilit

Venttiileillä rajataan kaukolämpöverkoissa alue, jossa on tarve tehdä liitos-, muutos- ja

korjaustöitä. Isossa verkossa venttiiliä käytetään rajaamisen lisäksi virtojen säätelyyn.

Erilaisia venttiilityyppejä on seuraavanlaisia:

· sulkuventtiilit

· ohitusventtiilit

· säätöventtiilit

· tyhjennysventtiilit

· ilmanpoistoventtiilit
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Sulkuventtiilejä käytetään, kun verkkoa on jaettava osiin. Verkon osa on aina tyhjen-

nettävä kaukolämpövedestä ennen varsinaisen työn aloittamista. Muita venttiileitä tar-

vitaan tyhjennys- ja täyttövaiheessa. Venttiileitä olisi hyvä olla verkossa runsaasti ja

tasaisesti, sillä on tavoiteltava mahdollisimman pientä käyttökeskeytysaluetta. Venttii-

lien määrää kuitenkin rajoittavat hankinnasta johtuvat kustannukset. [2, s. 167 – 168.]

Venttiilejä on nykyään pääosin kahta tyyppiä: läppä- ja palloventtiileitä. Palloventtiileitä

käytetään pääasiassa DN 200 ja sitä pienemmissä halkaisijoissa. Läppäventtiileitä käy-

tetään yli DN 200 kokoisissa putkistoissa, mutta niidenkin käyttö on vähenemään päin.

Halvemman läppäventtiilin on havaittu kestävän vähemmän aikaa, mikä nostaa sen

kustannuksia. Tämä tekee palloventtiilistä kannattavamman. [13.]

Helpointa ja yksinkertaisinta on asentaa sulkuventtiilielementit esieristettyinä maavent-

tiilikaivoon tai suuremmilla halkaisijoilla betonikaivoon. Tyhjennykset ja ilmanpoistot

sijoitetaan luonnollisesti joko johdon korkeimpaan tai matalimpaan osaan. Mikäli sulku-

venttiilit asennetaan kaivoon, sijoitetaan tyhjennys- ja ilmanpoistoventtiilit sulkujen

yhteyteen. [2, s. 167 – 168.]

3.6 Asiakaslaitteet

Asiakkaan kaukolämpölaitteisto koostuu meno- ja paluuputkista, mittauskeskuksesta ja

lämmönsiirtimestä/lämmönjakokeskuksesta. Kaukolämpövesi aloittaa kiertonsa mit-

tauskeskuksesta lämmönmyyjän sulkuventtiilistä menoveden lämpötila-anturiin ja jat-

kaa siitä edelleen lianerottimeen ja asiakkaan sulkuventtiileihin. Vesi luovuttaa lämpön-

sä lämmönsiirtimissä käyttövedelle ja lämmitysverkolle, jonka jälkeen se palaa takaisin

kaukolämpöverkkoon. Paluumatkalla mitataan tuloreitistä poiketen myös virtauksen

määrä. Lämpömäärälaskin mittaa meno- ja tulolämpötilan sekä virtauksen ja voi täten

mitata asiakkaan käyttämän energian. Kuviossa 9 on esitetty yksityiskohtainen esi-

merkkiasennus tavallisen pientaloasiakkaan lämmönjakohuoneesta. Mittauskeskus

asennetaan nykyään niin, että menopuolen lianerotin on alapuolella, sillä tyhjennettä-

essä putkesta tulleet liat voisivat tahria paluuputken. [14.]
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Kuvio 9. Pientaloliittymän mittauskeskus, jossa tuloputket ovat yksiputkijärjestelmää [15].
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4 Rakentamistekniset erot

4.1 Lämpölaajeneminen

Kaukolämpöjohtojen asennuksessa lämpölaajeneminen on yleinen ongelma, koska te-

räsputki eristeineen laajenee huomattavia matkoja pitkillä johdon osilla. Lämpötilaerot

voivat olla asennuslämpötilan jälkeen suuria: 20 – 110 °C. Esimerkiksi 10 °C:een asen-

nettu kaukolämpöputki laajenee 120 mm:ä, kun putkeen syötetään 110 °C:sta vettä.

[2, s.  226.] Asennetut johdot on hyvä esilämmittää vielä kun putket lepäävät kuopis-

saan. Esilämmitys tehdään yleensä noin 70 °C:een.

Yksiputkijohdoille on tehtävä kompensointi, joka neutralisoi lämpöliikkeiden aiheutta-

mia jännityksiä. Esimerkiksi yli 12 m mittaiseen 2Mpukiin on rakennettava lämpöliikkei-

tä kompensoiva L- tai Z-kulma. Ne poistavat jännitykset laajenemalla kulmiinsa. Yleen-

sä valmiista kulmista rakennettava Z-kulma (vähintään 2 + 2 metriä) tehdään runkolin-

jan läheisyyteen tai pitkien matkojen johdoille sopivaan kohtaan. [2, s. 165.]

Mpukilla tilanne on toinen. Kun putket ovat samassa eristeessä, samana komponentti-

na, johto ei laajene lähellekään yhtä paljon kuin 2Mpuk. Ainakaan Mpuk-Mpuk-haaraan

kompensointia ei tarvita.

4.2 Komponentit

4.2.1 Koot, painot ja eristeluokat

Kiinnivaahdotettujen putkijärjestelmien huomattavin ja käytettävyyden kannalta ratkai-

sevin ero on koko. Kaksiputkisen rakenteensa takia Mpuk-johdon halkaisija kasvaa liian

suureksi korvattavaksi jokaisilla 2Mpukin putkien halkaisijoilla. Suuremmat kuin DN

250+250 halkaisijat on jätetty pois käytöstä ison ulkoisen pinta-alan takia. Ylittävillä

putkihalkaisijoilla käsiteltävyys kärsisi koon ja osin painon takia. Taulukossa 1 on ver-

tailtu Fortumin verkoissa tällä hetkellä asennettavien johtojen (kummassakin eriste-

luokka 3) kokoja ja painoja.
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Taulukko 1. Kiinnivaahdotettujen putkijärjestelmien kokoeroja [16].

DN Ulkohalkaisija Elementin pituus Paino Paino/elementti
2Mpuk Mpuk 2Mpuk  Mpuk  2Mpuk Mpuk 2Mpuk Mpuk

mm mm mm m m  m m kg/m kg/m
kg
(12m)

kg
(16m)

kg
(12m)

kg
(16m)

25 125 180 12 12 4,0 7,5 48,0 89,4
40 140 200 12 12 5,2 9,9 62,4 119,3
50 160 250 12 12 6,9 14,3 82,8 171,8
65 180 280 12 12 8,5 17,9 102,0 214,4
80 200 315 12 12 10,6 22,6 127,2 271,0

100 250 400 12 16 12 16 15,6 33,8 187,2 249,6 405,2 540,3
125 280 500 12 16 12 16 19,0 46,6 228,0 304,0 559,3 745,8
150 315 560 12 16 12 16 24,4 60,1 292,8 390,4 721,7 962,2
200 400 710 12 16 12 16 36,5 91,7 438,0 584,0 1100,6 1467,5
250 500 900 12 16 12 16 53,1 137,4 637,2 849,6 1648,7 2198,2
300 560 12 16 68,5 822,0 1096,0
350 630 12 16 79,8 957,6 1276,8
400 710 12 16 101,6 1219,2 1625,6
500 800 12 16 125,0 1500,0 2000,0
600 900 12 16 162,0 1944,0 2592,0

Mpukin koosta saa osviittaa vertaamalla DN 250+250 ja 2Mpukin DN 600 elementtejä

keskenään. Kummankin ulkopinta-ala on sama 900 mm ja painokin miltei yhtäläinen,

vaikka tehonsiirto on aivan toista luokkaa 2Mpukin hyväksi. Yksiputkijohtoon tosin tar-

vitaan kaksi elementtiä, mutta johdon korkeus kaivannossa on silti sama kuin kaksiput-

kijohdon tehokkaimmalla versiolla. [16.]

Saman putkihalkaisijan elementit eroavat kooltaan paljon: esimerkiksi DN 100:n eris-

teen ulkohalkaisija on Mpukilla melkein tuplasti suurempi ja paino yli kaksinkertainen

2Mpukiin verrattuna. Meno- ja paluuputki huomioon ottaen putkityyppien koot ja pai-

not eivät eroa paljon toisistaan. [16.]

Energiateollisuuden vuonna 2010 suosittelema eristeluokka 3 on rakentamisessa tällä

hetkellä valtaapitävä luokka. Vanhoja eristeluokkia 1 ja 2 on maan alla vielä paljon,

mikä on otettava huomioon laskettaessa lämpöhäviöitä. Putkityypeille on olemassa

myös eristeluokka 4. Taulukossa 2 esitetään kiinnivaahdotettujen putkien eristeluok-

kien kokoja. [16.]
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Taulukko 2. Kiinnivaahdotettujen putkijärjestelmien eristeluokkien halkaisijat [16].

DN Ulkohalkaisija
2Mpuk 1 2Mpuk 2 2Mpuk 3 2Mpuk 4 Mpuk 1 Mpuk 2 Mpuk 3 Mpuk 4

mm mm mm mm mm mm mm mm mm
25 90 110 125 140 125 140 180 180
40 110 125 140 160 160 180 200 225
50 125 140 160 180 180 200 250 250
65 140 160 180 200 225 250 280 315
80 160 180 200 225 250 280 315 355

100 200 225 250 280 315 355 400 450
125 225 250 280 315 355 400 500 500
150 250 250 315 355 450 560 560
200 315 355 400 450 560 710 710
250 400 450 500 500 900
300 450 500 560 560
350 500 560 630 630
400 560 630 710 710
500 630 710 800 800
600 710 800 900 900

4.2.2 Haaroitukset

Haaroituksissa on huomattavia eroja kiinnivaahdotettujen putkijärjestelmien välillä.

2Mpuk-johdon meno- ja paluuputki ovat samalla tasolla, joten haaroituksen on pakko

ylittää, tai poikkeustapauksissa alittaa, toinen putkista. Ohittamisen tarve lisää liitoksien

määrää ja hankaloittaa kaivutöitä, sillä haara tarvitsee asennettaessa maan tuekseen

omalle tasolleen. Joissakin tilanteissa haara rakennetaan rungon kanssa samalle tasolle

siten, että putki tuodaan taaempaan putkeen kokonaan edempänä olevan yli, jolloin

maaperä voi olla samalla tasolla kuin runkojohto. 2Mpukin vierekkäisyys aiheuttaa

myös sen, että haarojen pitää lähteä eri kohdista runkolinjaa, jotta putket tulisivat

myös haaraan vierekkäin. Runkolinjan ollessa lähellä pintaa, on mahdotonta ahtaa haa-

raa rungon etummaisen putken yli lähenemättä liitteessä 1 mainittua maanpinnan rajaa

(vähintään 0,5 m maata putken päällä).

Uutta haaraa jo olemassa olevaan runkojohtoon liitettäessä, esieristettyjä haaroitus-

komponentteja ei voida käyttää, joten haara on rakennettava itse. Ylimääräisten liitok-

sien ja kulmien tekeminen kasvattaa aina vuotoriskiä ja työn kustannuksia.
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Mpuk-johdon etuna on haaroitustilanteessa putkien päällekkäisyys. Haara saadaan hel-

posti samaan tasoon liittämällä valmis suora elementti kohtisuoraan jo olemassa ole-

vaan runkolinjaan. [2, s. 163 – 165.] Vielä helpompaa, jos mahdollista, on käyttää val-

miita, esieristettyjä T- tai ristihaaroituselementtejä uutta runkolinjaa tehdessä, jolloin ei

tarvitse tehdä erillistä liitosta runkolinjaan. Täten säästytään myös ylimääräiseltä käyt-

tökeskeytykseltä.

Mpuk-haaran pienentyessä putkien etäisyys toisistaan ja johdon eristevahvuus piene-

nevät. Putkien sisentäminen ja johdon korkeusvaihtelu eivät kuitenkaan aiheuta suuria

toimenpiteitä rakennustöissä. Putkien sisentäminen hoidetaan yleisimmin tekemällä

pienet kulmat haaran poraventtiileihin, joista lähtevien putkien etäisyys pienenee val-

miin suoraelementin vaatimaan oikeaan etäisyyteen. [17.]

Kuviossa 10 vasemmalla ovat yksiputkirakenteen haarayhdekomponentti (E-T DN-DN,

ensimmäinen DN on runkolinjan halkaisija ja toinen haaran) ja alapuolella suora haaroi-

tuskomponentti (pari, SJT). Oikealla ovat kaksiputkirakenteen haarayhde (T3T DN-DN)

ja ristihaara (T3CT). Haarayhdekomponentissa haaran korkeus runkolinjanjohdon ylä-

osasta, haaran ollessa DN 20…300, on 40 ± 10 mm ja, DN >300, 75 ± 25 mm. Haaran

maan korkeus riippuu runkolinjan ja haaralinjan halkaisijoista.

Esimerkiksi, jos DN 40 -runkolinjasta (eristeluokka 3, liite 1) otetaan haara DN 25, tar-

vitsisi maan olla 180 ± 10 mm (140 + 40 mm) korkeammalla. Vastaavasti rungosta DN

500 olisi hyvä jättää DN 350 -haaralle 875 ± 25 mm (800 + 75 mm) maata alle rungon

pohjasta mitattuna. Toisin kuin 2Mpukissa, Mpukissa kaivutyöt voidaan tehdä aina

suunnilleen samalle tasolle. [16.]
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Kuvio 10. Kiinnivaahdotettujen putkijärjestelmien haaroituskomponentteja.

2Mpukin haarayhde ei voi yksinään vastaanottaa lämpöliikkeitä. Mpuk-haaraan luonnol-

lista kompensointia ei tarvita, jolloin säästytään ylimääräisiltä liitoksilta, kaivamiselta ja

tilantarpeelta. [2, s. 165.] Kuviossa 11 on havainnollistettu haaroitustilanteet 2Mpuk-

haaralle ylhäältä sekä sivusta. Mpuk lähtisi siis runkolinjasta suorana ja samalla tasolla.

Kuvio 11. 2Mpuk-johdon Z-kulma (vas.) [18] ja maan tarve haaralle [16].
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4.2.3 Muunnoskappaleet

Siirryttäessä rakentamaan kaksiputkijohtoja yksiputkijohtopainotteiseen verkkoon, tar-

vitaan moniin eri tilanteisiin muunnoskappaleita kyseisten johtotyyppien väliin. Muun-

noskappaletyyppejä on kolmea erilaista: suoraan muuttava (T3CPY DN RD tai RU), F-

malli (T3CPF) ja T-malli (T3CPT). F-mallissa johtotyyppi muuntuu 2Mpukista Mpukiksi

90°:n kulmassa ja T-mallissa 2Mpuk ”liittyy”, T-haaran tavoin, pätkään Mpukia. [16.]

Muunnoskappaletta tilattaessa on mallista riippuen otettava huomioon meno- ja paluu-

veden virtaussuunta (RD tai RU). Rakennusteknisistä syistä on aina tiedettävä, missä

meno- ja paluuvesi virtaavat: menoveden on pysyttävä Mpukissa aina alapuolella ja

2Mpukissa oikealla katsottaessa menoveden virtaussuuntaan päin. Kuvion 12 tapauk-

sessa nuolella merkatussa putkessa kulkisi paluuvesi. [16.]

Kuvio 12. Suora muunnoskappale Mpukista 2Mpukiin sisähalkaisijalla 65 mm (3T3CPY065RU).
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4.2.4 Kulmat

Johdon suunnanmuutoksissa on hyvä käyttää esieristettyjä komponentteja. Putkikulmia

valmistetaan vakioasteluvuilla  15°,  30°,  45°,  60°,  75°  ja  90°  ja  muita  astelukuja  eri-

koistilauksena. Käytännössä suunnanmuutokset kuitenkin rakennetaan yleensä itse

paikan päällä 90°:n kulmia lukuun ottamatta. [16.]

Kaksiputkirakenteessa kulmaelementit ovat sivu- ja pystysuunnassa erilaiset. Tämä

johtuu putkien päällekkäisyydestä: yhdenlaista elementtiä ei voi kääntää käytettäväksi

toiseen suuntaan, koska putket eivät enää tämän jälkeen ole yhdensuuntaiset. Haluttu

suunta suunnanmuutokselle on siis huomioitava: Mpukia suunniteltaessa ei voi tilata ja

toimittaa "vain nousukulmia". Kuviossa 13 on kuvattuna Mpukin vaaka- (T3E DN - kul-

ma H) ja pystykulman (T3E DN - kulma V) eroavaisuus. [16.]

Kuvio 13. Mpuk-rakenteen suorakulmakomponentit [16].

Vastaavasti yksiputkirakenteessa esieristetyt suorakulmaelementit ovat suunnasta riip-

pumatta samanlaisia, joten tilaaminen ja työmaalle toimittaminen on vaivatonta.

2Mpukissa on tarjolla tavallisia 1 x 1 metrin kulmia (E DN - kulma) tai 1 x 1,5 (E DN -

901x1,5) ja 1,5 x 2 metrin nousukulmia. Lämpöliikkeiden kompensoinnin voi kätevästi

rakentaa esimerkiksi kahdesta nousukulmasta. [16.]
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4.2.5 Venttiilit ja kaivot

Venttiileissä ja kaivoissa on putkirakenteiden välillä muutamia eroja. Itse venttiilit toi-

mivat kummassakin tyypissä kuitenkin täysin samalla periaatteella.

Kaksiputkirakenteessa venttiileitä on oltava sekä meno- että paluupuolella. Venttiilien

paikat voivat olla putkihalkaisijasta riippuen hyvinkin kaukana toisistaan, mikä vaikeut-

taa niiden operointia. 2Mpuk-venttiilit asennetaan vinoon toisiaan kohti (kuvio 14), jot-

ta ne mahtuisivat mahdollisimman pieneen kaivoon, kuitenkin niin, että niitä pystytään

helposti säätämään. 2Mpukissa on käytössä tavallisia sulkuventtiileitä (S-V DN), tyh-

jennys-/ilmanpoistoventtiileitä (A-V), tyhjennysyhdistelmäventtiileitä (DAVCF) ja yhdis-

telmäventtiileitä (CV). [16.]

Kuvio 14. Maaventtiilikaivo 2Mpuk-johdolle [2, s. 147].

Yksiputkirakenteessa venttiilikomponentteja on luonnollisesti vain yksi. Venttiili on koh-

tisuorassa ylöspäin ja mahtuu teoriassa pienempään kaivoon. Käytännössä tilansäästö

ei kuitenkaan ole iso. Esimerkiksi Nokialla vastaavankokoisten johtojen venttiileitä on

asennettu yhtäläisiin kaivoihin. Ahtaassa paikassa mahdollisuus tilan säästämiseen kui-

tenkin on. Mpukilla vastaavat venttiilikomponenttivaihtoehdot ovat tyyppimerkinnöil-

tään T3S-V, T3A-V, T3DAVCF ja T3CV. [16.]

4.2.6 Kuljetus ja säilytys

Putkityyppien kokonaispoikkipinta-alassa ei ole suuria eroja, kun verrataan kahden

2Mpuk-elementin ja yhden Mpuk-elementin välillä. Suhteutettu pinta-ala (eristeluokka

3) on esiteltynä taulukossa 3.
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Taulukko 3. Kiinnivaahdotettujen putkityyppien suhteutettu poikkipinta-ala.

DN 2Mpuk Mpuk
mm m² m²

25 0,02 0,03
40 0,03 0,03
50 0,04 0,05
65 0,05 0,06
80 0,06 0,08

100 0,10 0,13
125 0,12 0,20
150 0,16 0,25
200 0,25 0,40
250 0,39 0,64

Yksi Mpuk-elementti menee pienempään tilaan kuin kaksi 2Mpuk-elementtiä, mutta kun

elementtejä kasaa kuorma-auton lavalle, kapasiteetti on hyvinkin samanlainen. Kuvios-

sa 15 on kasattuna kumpikin putkityyppi kahden metrin levyiselle lavalle ja noin 80

cm:n korkeuteen. Putkihalkaisijaltaan DN 25 -elementtejä mahtui lavalle 2Mpukina 109

kappaletta ja Mpukia 53. 2Mpukia tarvitaan johtoon kaksi, joten ero on käytännössä

marginaalinen.

Kuvio 15. Eri putkityyppien DN 25 – kokoiset putket kasassa.
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Samaan lavaan kasattujen putkien lukumäärät on mitattu taulukossa 4.

Taulukko 4. Matemaattisesti arvioidut määrät kyseiselle esimerkkilavalle.

DN Kasa 2m x 0,8m (±0,1m)
2Mpuk Mpuk

mm kpl kpl
25 109 53
40 81 38
50 58 30
65 53 20
80 38 17

100 23 9
125 20 7
150 17 3
200 9 3
250 7 2

Yksiputkea mahtuu lavalle suhteessa useampi, mikä johtuu kaksiputken isommasta

pinta-alasta ja isojen halkaisijoiden väljyydestä. Kun poikkipinta-ala kasvaa, kasvaa

elementtien väliin jäävä tila.

Kaukolämpöputkia saatetaan säilyttää suorissa kasoissa (toisin kuin aikaisemmin kuvat-

tu lomittain). Suorilla kasoilla mahtuminen vastaa lomittaista kasaamista: 2Mpukia

mahtuu hieman enemmän.

4.2.7 Vaikutus dokumentointiin

Fortumin kaukolämpöverkoston suunnitteluohjelmistoon (Xheat) Mpuk on 2Mpukin

ohella oma komponenttinsa. Ohjelmisto näyttää putken yhtenä viivana, joten doku-

mentoinnin osalta ei ongelmia juurikaan tule. Erillisiä komponentteja, kuten T-haaroja,

venttiileitä, muunnoskappaleita tai kulmia ei ohjelmistossa eritellä putkityyppien välillä.

PipePlanissa ihan kaikkia Mpukin komponentteja, kuten esimerkiksi muunnoskappaleita

ja kulmia ei ole eroteltu, ja tämä hankaloittaa toistaiseksi pöytäkirjojen tekemistä. Li-

säksi putkityyppien erilaisille kaivannoille ei ole omia maanrakennushinnastojaan. [17.]
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4.3 Kaivannot

Kaivannot ovat ominaisuuksiltaan kiinnivaahdotetuilla putkityypeillä jonkin verran erilai-

sia. Kaivanto vaihtelee leveydessä, korkeudessa ja kaivu- ja täyttötilavuudessa. Kysei-

set mitat ja tilavuudet on esitelty liitteen 1 taulukoissa ja eroavaisuudet taulukossa 5.

Taulukko 5. Mpuk-kaivannon erotukset 2Mpuk-kaivantoon verrattuna.

DN Pohjan leveys a-mitta Täyttö Kaivu Pinnan Johdon
leveys leveys

  2Mpuk Mpuk Mpuk Mpuk Mpuk Mpuk Mpuk

  m m m m3/m m3/m  m m
25 0 -0,12 0,05 -0,07 -0,04 -0,10 -0,22
40 0 -0,13 0,05 -0,07 -0,04 -0,11 -0,23
50 0 -0,12 0,05 -0,06 0,00 -0,08 -0,22
65 0 -0,13 0,05 -0,07 0,00 -0,09 -0,23
80 0 -0,14 0,05 -0,08 0,01 -0,09 -0,24

100 0 -0,15 0,05 -0,10 0,05 -0,09 -0,25
125 0 -0,11 0,05 -0,08 0,19 -0,02 -0,21
150 0 -0,12 0,05 -0,11 0,22 -0,03 -0,22
200 0 -0,29 0,00 -0,34 0,20 -0,17 -0,29
250 0 -0,30 0,00 -0,48 0,40 -0,14 -0,30

Taulukon a-mitta tarkoittaa mittaa eristeen reunasta kaivannon pohjan reunaan.

Toisin kuin voisi luulla, Mpukin kaivutilavuus on pienempi ainoastaan putkikokoluokilla

DN 25 ja DN 40. Putkikoosta DN 50 ylöspäin kaivutilavuus on joko sama tai kasvaa.

Tähän on kaksi syytä: a-mitta on kaikissa Mpuk-vaihtoehdoissa 200 mm ja kaivanto on

korkeampi paksumman elementin takia. Täyttömäärä pysyy edullisena Mpukille kaikilla

vaihtoehdoilla, koska Mpuk-elementin syrjäyttämä tilavuus on isompi kuin vastaavan

2Mpuk-johdon.

Maanpinnan leveys  johdon päällä  on Mpukilla  vähän kapeampi,  välillä  2  -  17  cm.  Jos

putken seinämän ja pohjan seinämän väliin jätettäisiin sama mitta kuin 2Mpukilla, olisi

pinnan leveys 0,1 m kapeampi kuin taulukossa. Mpukissa on parempi vara suositelluis-

ta mitoista kapeampaan kaivantoon tarvittaessa. Johdon leveys on ahtaissa tilanteissa

tärkeä mitta, sillä joskus rakennettavalla paikalla on muitakin johtoja ja putkia. Leveys

on myös tärkeä, kun kaukolämpöputki pitäisi rakentaa samaan kaivantoon muiden joh-

tojen ja putkien kanssa. Mpuk mahtuu pienempään tilaan kyseisissä tilanteissa.
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4.4 Läpiviennit ja mittauskeskukset

Läpiviennin takia tehtävä reikä on helpompi tehdä Mpukille. Seinäpinta-alaa ei aina

välttämättä ole ruhtinaallisesti ja porattavan/purettavan seinämateriaalin määrä voi olla

paljonkin pienempi Mpuk-tyypillä, riippuen seinän paksuudesta ja johdon tarvitsemasta

pinta-alasta.

Taulukon 6 pinta-alat ovat minimimittoja (liite 1). 2Mpukille olisi turhaa tehdä ympy-

ränmuotoista läpivientiä, sillä reiän täytyy olla vaakatasossa yli kaksi kertaa leveämpi

kuin korkeus. Yksiputkiin on jätettävä sama väli kuin kaivannossakin, eivätkä ne saa

koskettaa toisiaan edes läpivientikohdassa. Mpuk on pienillä DN-kokoluokilla jopa puo-

let 2Mpukin pinta-alasta, mutta suuremmille kuluttajille reiän koko tasoittuu. Pienille

kuluttajille hyöty olisi sekä rahallinen että tilankäytöllinen.

Taulukko 6. Seinäreiän käytännön pinta-alat.

DN 2Mpuk Mpuk Mpuk
suorakulmio suorakulmio ympyrä

mm m² m² m²
25 0,05 0,03 0,03
40 0,06 0,04 0,03
50 0,08 0,06 0,05
65 0,09 0,08 0,06
80 0,11 0,10 0,08

100 0,16 0,16 0,13
125 0,20 0,25 0,20
150 0,25 0,31 0,25
200 0,40 0,50 0,40
250 0,60 0,81 0,64

Mittauskeskukset eroavat putkityypeillä ainoastaan sisääntulossa ja vähän sen jälkeen.

Mpukilla putket ovat lähempänä toisiaan, joten putket on hitsattava loitommas toisis-

taan standardisoidun mittauskeskuksen vaatimalla tavalla. Erottaminen ei kuitenkaan

lisää lämmönmyyjän kustannuksia.
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4.5 Alitukset

Alituksissa Mpukin etuna on johdon pienuus. Edellisessä luvussa esitellyt pinta-alat pä-

tevät myös alitustilanteisiin, joissa pitäisi esimerkiksi kulkea pitkä matka tieliittymän tai

vastaavan ali.

Silloissa ahtaat tilat ovat yleinen ongelma. Mpuk vie vähemmän tilaa leveyssuunnassa

kuin 2Mpuk ja kannakointejakin tarvitaan vain yksi, mutta Mpuk-elementti on huomat-

tavasti painavampi ja kookkaampi kuin vastaava 2Mpuk. Toisaalta, silloissa käytetään

yleisesti paljon isomman kapasiteetin kaukolämpöputkia, joten kaksiputkea tarvitaan

harvoin.

4.6 Hitsattavuus ja korjausrakentaminen

Teräsputket ovat identtisiä kummallakin putkityypillä, joten hitsattavuudessa ei ole suu-

ria eroja. Hitsareilta on kuulunut palautetta Mpukin putkien välisestä ahtaasta tilasta.

Myös Mpukin paksu eriste on ollut hitsattaessa ajoin edessä.

Korjausrakentaminen hoituu johtotyypeillä samalla tavalla: korjattava elementti vaihde-

taan uuteen. Vaikka Mpuk onkin miltei yhtä vanha putkityyppi kuin 2Mpuk, on sitä ra-

kennettu huomattavasti vähemmän ja vasta viime lähiaikoina. Mpukia ei ole tarvinnut

vielä korjata tarpeeksi. [17.]



35

5 Kustannusselvitys

5.1 Lähtötiedot

Fortum ei julkaise tietojaan materiaali-, maarakennus-, asennus- ja lämpöhäviökustan-

nuksistaan. Kustannusselvityksessä käytetyt arvot rakentamiskustannuksille on poimittu

Energiateollisuus ry:n tilastoista.

Tutkimuksessa on käytetty Energiateollisuus ry:n tekemää kaukolämpöjohtojen eristys-

paksuuden optimointityökalua, jonka avulla selvitetään kokonaiskustannukset laskemal-

la yhteen rakentamis- ja lämpöhäviökustannukset. Fortum seuraa kustannuksiaan 30

vuoden ajanjaksolla, joten selvityksessä on käytetty samaa ajanjaksoa. Fortum raken-

taa tällä hetkellä kiinnivaahdotettuja putkia eristeluokalla 3, joten tutkimuksesta on

jätetty pois optimointityökaluun esiasetetut muut eristeluokat. Työkalu on vuodelta

2009 ja sen alkuarvot on pyritty parhaan mukaan päivittämään uusimpaan. [19.]

Liitteessä 2 on lähtöarvoja selvitykselle. Vuotuinen käyttöaika on koko vuosi, sillä kau-

kolämmön käyttöaste on melkein 100 %. Korkokanta, inflaatio, lämmön hinta ja läm-

mön hinnan nousuvauhti on arvioitu vuoden 2012 kevään mukaan. Maaperän lämpötila

sekä meno- ja paluulämpötilat vastaavat Suomen keskiarvoja [2, s. 216]. Maaperän,

eristeen ja kuoren lämmönjohtavuus sekä maan pinnan lämmönsiirtokerroin pysyivät

työkalussa muuttumattomina [19]. Peittosyvyydeksi on valittu kummallekin putkityypil-

le 500 mm ja 2Mpukissa on käytetty liitteestä 1 saatavia putkien välisiä etäisyyksiä.

5.2 Rakentamiskustannukset

Rakentamisen kustannuksissa huomioidaan materiaali-, maanrakennus- ja asentamis-

kustannukset sekä pääomakustannukset lähtötiedoissa määritetyllä ajanjaksolla. Taulu-

kossa 7 on yksiputkijohdon myöhemmissä luvuissa käytettävät suojakuoren ulkohalkai-

sijat (liite 1) ja paksuudet millimetreinä [19] sekä johtometrien kustannukset eroteltui-

na hankintakustannuksiin ja maarakennusmenot yhdistettynä asennuskustannuksiin.

Taulukon pääomakustannukset laskentatyökalu laski annuiteetin ja rakentamiskustan-

nusten avulla 30 vuoden ajanjaksolla. [20.]
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Taulukko 7. 2Mpukin suojakuoriominaisuudet ja johdon rakennus- ja pääomakustannukset.

2MPUK 3
Suojakuori Johto

Ulkohalk. Paksuus Mat.kust. Maarak+as. Yhteensä Pääomakustannus
DN Ds, mm t, mm €/m €/m €/m €/m
20 125 3 35 97 132 4,33
25 125 3 60 150 210 6,90
32 140 3 46 128 174 5,71
40 140 3 46 128 174 5,71
50 160 3 42 132 174 5,71
65 180 3,2 50 166 216 7,09
80 200 3,6 52 124 176 5,78

100 250 3,9 90 131 221 7,26
125 280 4,1 65 148 213 6,99
150 315 4,5 107 165 272 8,93
200 400 5,2 125 193 318 10,44
250 500 5,6 185 242 427 14,02
300 560 6,6 239 208 447 14,68
400 710 7,2 372 393 765 25,12
500 800 7,9 490 363 853 28,01
600 900 8,7 737 500 1237 40,62

DN 32 - ja DN 600 -kokoisia putkia on rakennettu liian vähän, jotta tilasto kustannuk-

sista olisi luotettava kyseiselle putkikoolle, joten tilanteessa on arvioidut kustannukset.

Isoa DN 600 -putkea harvemmin tarvitaan Suomen mittakaavassa. Taulukossa 8 on

vastaavat mitat ja hinnat kaksiputkityypille.
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Taulukko 8. Mpukin suojakuoriominaisuudet ja johdon rakentamis- ja pääomakustannukset.

MPUK 3
Suojakuori Johto

Ulkohalk. Paksuus Mat.kust. Maarak+as. Yhteensä Pääomakustannus
DN Ds, mm t, mm €/m €/m €/m €/m

20 160 3 28 108 136 4,47
25 180 3 28 111 139 4,56
32 200 3 34 114 148 4,86
40 200 3,2 34 114 148 4,86
50 250 3,4 35 114 149 4,89
65 280 3,9 46 112 158 5,19
80 315 4,1 66 124 190 6,24

100 400 4,8 76 135 211 6,93
125 500 5,2 94 126 220 7,22
150 560 5,6 160 210 370 12,15
200 710 6,6 166 230 396 13,00
250 900 7,2 200 250 450 14,78

Mpuk-taulukossa  halkaisijoiden  DN  32,  DN  200  ja  DN  250  kustannukset  on  arvioitu

pienen otannan takia.

Yllättävää taulukoiden arvoissa ovat materiaalikustannukset, sillä tavarantoimittajan

luulisi hinnoittelevan kaksiputkijohdon kalliimmaksi parempien lämpöhäviöominaisuuk-

sien vuoksi. Kaksiputkijohdon rakentamismenot ja pääomakustannukset ovat suurem-

pia ainoastaan putkikokoluokilla DN 80, DN 125 ja DN 150. Koot DN 200 ja DN 250

olivat arvioita, joten tulos saattaa olla todellisuudessa toinen.

Maarakennuskustannukset ovat kaksiputkityypillä jonkin verran halvemmat pienemmän

katupinta-alan takia (katu- ja nurmetustyöt). Asennuskustannukset ovat putkityypeillä

suunnilleen samanarvoiset, koska asennustekniikka on hyvin yhtäläinen. Kuviossa 16

vertaillaan edellä mainittujen putkityyppien rakentamis- ja pääomakustannuksia keske-

nään. Rakentamiskustannukset luetaan vasemmalta ja pääomakustannukset oikealta.

[20.]
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Kuvio 16. Rakentamiskustannusten vertailu välillä DN 20 – DN 250.

5.3 Lämpöhäviökustannukset

Lämpöhäviökustannukset ovat suurin menoerä kaukolämmön jakelussa, mikäli tarkas-

tellaan kaukolämpöputken koko elinkaarta. Kiinnivaahdotettu putki on lämpöhäviöomi-

naisuuksiltaan ylivoimaisesti paras vaihtoehto. Yksi- ja kaksiputkityypeilläkin on eronsa.

Lämpöhäviön ja lämpöhäviökustannusten selvittämiseen tarvitaan liitteissä 2 ja 3 sekä

taulukossa 8 esiintyviä arvoja. Kyseisillä optimointityökalun arvoilla ja kaavoilla saatiin

taulukossa 9 esiintyvät tulokset.
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Taulukko 9. Lämpöhäviöiden ja lämpöhäviökustannusten arvot.

2MPUK 3 MPUK3

Lämpöhäviö
Lämpöhäviö-
kustannukset Lämpöhäviö

Lämpöhäviö-
kustannukset

DN W/m €/m,a W/m €/m,a
20 14,61 8,68 10,07 5,99
25 16,97 10,09 10,75 6,39
32 18,55 11,03 11,76 6,99
40 20,66 12,28 13,37 7,95
50 22,45 13,34 13,11 7,79
65 25,26 15,01 14,84 8,82
80 26,75 15,90 15,81 9,39

100 27,79 16,51 15,70 9,33
125 31,05 18,46 15,25 9,06
150 34,23 20,34 17,21 10,23
200 35,86 21,31 17,73 10,54
250 35,89 21,33 17,10 10,16
300 39,44 23,44
400 38,98 23,16
500 47,16 28,03
600 54,38 32,32

Taulukon 9 arvot puhuvat selvää kieltä: kaksiputkijohto tuhlaa huomattavasti vähem-

män energiaa annetuilla lähtötietoarvoilla. Merkillepantavaa on isompien putkikokojen

suuret erot. DN 125:sta suurempaan lämpöhäviöt ovat jopa puolet pienempiä kuin yk-

siputkijohdolla. Lämpöhäviökustannukset eroavat samassa suhteessa. Kuviossa 17 on

taulukon 9 arvoja vertailtu toisiinsa. Lämpöhäviökäyrissä on salmiakkikuvio ja kustan-

nuskäyrissä X-kirjain.

Kuvio 17. Kiinnivaahdotettujen putkityyppien lämpöhäviöiden ja -kustannusten vertailu.
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5.4 Käytön selvitys ja kokonaiskustannukset

Fortumin Suomen verkoissa kiinnivaahdotettujen kaukolämpöputkien osuus on kasva-

nut merkittävästi Energiateollisuuden vuonna 2003 keräämän tilaston (kuvio 6) jälkeen.

Muut putkityypit alkavat hiljalleen olla kaikki saneerauskunnossa. Kuviossa 18 on For-

tumin verkkojen kaukolämpötyyppien osuudet. Putkikilometrejä löytyy Xheatistä kerät-

tyjen tietojen perusteella n. 1 343, joista kiinnivaahdotettuja 1 190, betonikanavaa 81,

fiskarsia 60 ja muita 12 (liite 4).

Kuvio 18. Kiinnivaahdotetut valtaavat lähitulevaisuudessa koko piirakan Fortumilla.

Kiinnivaahdotetuista kaksiputkijohtoa on kokonaisuudessaan 2,7 %. Fortumin eri ver-

koissa Mpukin osuus vaihtelee. Vaihtelut kasvavat, sillä tällä hetkellä vain tietyt alueet

rakentavat Mpukia, kuten esimerkiksi Joensuu ja Nokia. Joensuussa on tällä hetkellä

suurin osuus Mpukia: 7 %.

Taulukosta 10 nähdään kuinka paljon vastaavia putkikokoja on kiinnivaahdotetuilla

kaukolämpöjohdoilla Fortumin Suomen verkoissa. Mpukin osuus on isompi pienemmillä

halkaisijoilla. Tilasto on kerätty liitteestä 4.

Muut,
määrittelemättömät

1 %

Betonikanavat 6 %
Vapaasti liikkuvat

putkijärjestelmät 4 %

Kiinnivaahdotetut
putkijärjestelmät

89 %
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Taulukko 10. Putkikooltaan vastaavat kiinnivaahdotetut putket ja Mpukin osuus niistä.

DN 2Mpuk Mpuk Mpuk/kiinniv.
m m %

20 8577,5 3496,9 40,8
25 87323,1 5905,6 6,8
32 6032,3 300,1 5,0
40 141835,0 6164,3 4,3
50 126944,3 2976,6 2,3
65 138796,3 3018,5 2,2
80 103489,1 2441,3 2,4

100 111758,0 2978,6 2,7
125 98175,1 1727,9 1,8
150 113085,3 984,2 0,9
200 61664,8 1220,6 2,0
250 35320,4 709,6 2,0
300 48568,5 573,5 1,2

Fortumin Suomen verkkojen vuosittainen kasvu on tärkeä tieto määritettäessä vuosit-

taisia säästöjä. Järjestelmästä kerätyt tiedot ovat neljän vuoden keskiarvo vuosilta

2008 - 2011 ja näkyvät taulukossa 11. [21.] Kokonaiskustannukset koostuvat edellä

esitetyistä lämpö- ja pääomakustannuksista.

Taulukko 11. Kiinnivaahdotettujen kokonaiskustannukset sekä vuosittaiset kasvut ja säästöt.

  Kokonaiskustannus Erotus Vuosittainen kasvu Vuosittainen säästö
€/m,a €/m,a m/a €/a

DN 2MPUK3 MPUK3 2MPUK-MPUK 2MPUK3 MPUK3 2MPUK->MPUK
20 13,02 10,45 2,57 118 435 302
25 16,98 10,95 6,03 2855 436 17218
32 16,74 11,85 4,89 0 0 0
40 17,99 12,80 5,19 3280 586 17012
50 19,05 12,68 6,37 3171 182 20200
65 22,10 14,01 8,10 3746 194 30331
80 21,68 15,63 6,05 2212 178 13375

100 23,77 16,26 7,51 2604 287 19556
125 25,45 16,28 9,16 2074 0 19004
150 29,28 22,38 6,90 3536 0 24395
200 31,75 23,54 8,21 1372 0 11270
250 35,35 24,94 10,41 738 0 7685

Yhteensä 180348

Mpukin vuosittainen kasvu (harmaalla) ei ole tuloksen kannalta oleellinen tieto, mutta

hyvä vertailtaessa vuosittaisia rakennusmääriä. DN 32:sta ei ole rakennettu kummalta-

kaan lainkaan. Myös DN 100 -kaksiputkijohdosta isompiin näyttää nollaa.
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Kokonaiskustannukset pysyvät suurempina jokaisella verrattavalla putkikoolla

2Mpukilla. Erotus putkityyppien välillä on vaihteleva mutta hieman kasvava halkaisijan

kasvaessa. Kuviossa 19 vertaillaan kokonaiskustannuksia toisiinsa.

Kuvio 19. Kiinnivaahdotettujen kokonaiskustannusvertailu.

Vuosittaiset säästöt eri halkaisijoille saadaan kertomalla kiinnivaahdotettujen kauko-

lämpöputkien kokonaiskustannuksien erotus rakennetuilla johtometreillä. Säästöt ovat

keskimäärin kullakin putkityypillä noin 20 000 € ja kokonaissäästöt ovat noin 180 000

€.

5.5 Oikean DN-koon valinta

Energiateollisuus ry suosittelee käyttämään kaksiputkijohtoa välillä DN 15 - 80 ja ta-

pauskohtaisesti välillä DN 100 - 250. Edellä oleva tutkimus osoittaa kannattavuuden

jatkuvan aina pienistä putkikokoluokista isoimpaan eli DN 250:een. On kuitenkin suosi-

teltavaa harkita yli DN 125 putken rakentamista Mpukina, sillä rakentamiskustannukset

nousevat sen jälkeen jyrkästi.
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6 Yhteenveto

Fortumin kaukolämpöverkoissa yksiputkijohdon osuus on erittäin suuri. Kaksiputkijohto

on keksitty samoihin aikoihin kuin yksiputkijohto, mutta erinäisistä syistä Fortum raken-

taa edelleen pääosin 2Mpukia. Usein kuultuja syitä ovat esimerkiksi verkkojen yhteen-

sopimattomuus, kaksiputkijohdon huono laatu, vaikea hitsattavuus ja ns. vanhasta

tottumuksesta edellisen putkityypin rakentaminen.

Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kumota edellä mainittuja väitteitä ja selvittää,

kuinka paljon kannattavampaa olisi alkaa rohkeammin rakentaa Mpukia.  Tavoitteena

oli ottaa selvää myös rakennusteknisistä eroista kahden putkityypin välillä.

Kustannuslaskelmat tehtiin optimoimalla yhtä, mahdollisimman yleispätevää, alkutilan-

netta. Selvitys oli  tavoitteisiin nähden onnistunut. Jos kaikki  uudet DN 20 - DN 250 -

putket rakennettaisiin kaksiputkijohtona, säästyisi vuosittain noin 180 000 euroa. Jo

pelkästään Energiateollisuus ry:n suosituksien perusteella (putkikoot DN 15 - DN 80)

säästettäisiin noin 100 000 €. Putken elinikä oli insinöörityössä 30 vuotta. Kiinnivaahdo-

tetut putket kestävät usein pidempäänkin. Ajanjaksoa pidentämällä säästöt kasvaisivat.

Vaikka tutkimuksessa käytettiin vain yhtä tilannetta, se antaa suuntaa myös erilaisissa

talouden- ja ilmaston tilanteissa. Fortumin omilla kiinnivaahdotettujen rakennuskustan-

nustiedoilla tulos olisi voinut olla epäedullisempi. Säästöt ovat kuitenkin niin mittavat,

etteivät ne voisi kääntyä negatiiviseksi pahimmassakaan mahdollisessa tilanteessa.

Tutkimusta voisi jatkaa laskemalla tietyn kaupungin tai saneerattavan alueen kokonais-

kustannuksia.  Myös eri olosuhteiden simulointi laajentaisi aihealuetta.
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2Mpuk- ja Mpuk-johto. Tyyppipiirustus. Kanavan poikkileikkaus.

DN Elementti Putket Kanava Täyttö Kaivu Pinta 1) Pinta 2)

tilavuus
m3/m

du s k/k vesitilavuus
dm3/johto-m

h e a

m3/m m3/m m2/m m2/mmm mm mm mm mm mm
15 0,019 21,3 2 260 0,47 110 670 150 0,56 0,58 0,95 1,35

20 0,025 26,9 2 275 0,82 125 700 150 0,59 0,61 0,99 1,39

25 0,025 33,7 2,3 275 1,33 125 700 150 0,59 0,61 0,99 1,39

32 0,031 42,4 2,6 290 2,17 140 730 150 0,62 0,65 1,03 1,43

40 0,031 48,3 2,6 290 2,92 140 730 150 0,62 0,65 1,03 1,43

50 0,04 60,3 2,9 310 4,67 160 770 150 0,66 0,7 1,07 1,47

65 0,051 76,1 2,9 330 7,76 180 810 150 0,7 0,75 1,12 1,52

80 0,063 88,9 3,2 350 10,69 200 850 150 0,75 0,81 1,17 1,57

100 0,098 114,3 3,6 400 18,02 250 950 150 0,85 0,95 1,29 1,69

125 0,123 139,7 3,6 430 27,58 280 1010 150 0,92 1,04 1,36 1,76

150 0,156 168,3 4 465 40,36 315 1080 150 1 1,16 1,45 1,85

200 0,251 219 4,5 600 69,27 400 1400 200 1,35 1,6 1,8 2,2

250 0,393 273 5 700 108,65 500 1600 200 1,61 2 2,04 2,44

300 0,493 323,9 5,6 760 153,59 560 1720 200 1,77 2,26 2,18 2,58

400 0,792 406,4 6,3 910 243,6 710 2020 200 2,2 2,99 2,54 2,94

500 1,005 508 6,3 1000 385,51 800 2200 200 2,47 3,47 2,76 3,16

600 1,272 610 7,1 1100 557,6 900 2400 200 2,78 4,05 3 3,4

Täyttö, Kaivu ja Pinta laskettu kuvan mukaisilla minimimitoilla

Täyttö = Rakenneteoreettinen m3/m
Kaivu = Kiintoteoreetti-
nen m3/m

Pinta 1) = Kaivannon pinta
Pinta 2) = Kaivannon pinta + asfaltti 200 mm kaivannon
reunojen yli

Energiateollisuus ry Päiväys

15.4.2010
Nimitys Piir.no.

Kaukolämpöjohto; 2Mpuk-kanava ET - 119 D
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DN Elementti Putket Kanava Täyttö Kaivu Pinta 1) Pinta 2)

tilavuus
m3/m

du s k/k vesitilavuus
dm3/johto-

m

h e a

m3/m  m3/m m2/m m2/mmm mm mm mm mm mm
15 0,02 21,3 2 40,3 0,47 160 560 200 0,5 0,54 0,86 1,26

20 0,02 26,9 2 45,9 0,82 160 560 200 0,5 0,54 0,86 1,26

25 0,025 33,7 2,3 52,7 1,33 180 580 200 0,52 0,57 0,89 1,29

32 0,031 42,4 2,6 61,4 2,17 200 600 200 0,55 0,61 0,92 1,32

40 0,031 48,3 2,6 67,3 2,92 200 600 200 0,55 0,61 0,92 1,32

50 0,049 60,3 2,9 80,3 4,67 250 650 200 0,6 0,7 0,99 1,39

65 0,062 76,1 2,9 96,1 7,76 280 680 200 0,63 0,75 1,03 1,43

80 0,078 88,9 3,2 113,9 10,69 315 715 200 0,67 0,82 1,08 1,48

100 0,126 114,3 3,6 139,3 18,02 400 800 200 0,75 1 1,2 1,6

125 0,196 139,7 3,6 169,7 27,58 500 900 200 0,84 1,23 1,34 1,74

150 0,246 168,3 4 208,3 40,36 560 960 200 0,89 1,38 1,42 1,82

200 0,396 219 4,5 264 69,27 710 1110 200 1,01 1,8 1,63 2,03

250 0,636 273 5 318 108,65 900 1300 200 1,13 2,4 1,9 2,3

Täyttö, Kaivu ja Pinta laskettu kuvan mukaisilla minimimitoilla
Täyttö = Rakenneteoreettinen
m3/m Kaivu = Kiintoteoreettinen m3/m

Pinta 1) = Kaivannon pinta
Pinta 2) = Kaivannon pinta + asfaltti 200 mm kaivannon reunojen
yli

Energiateollisuus ry Päiväys

15.4.2010
Nimitys Piir.no.

Kaukolämpöjohto; Mpuk-kanava ET - 114 C
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Kaukolämpöjohtojen eristyspaksuuden optimointityökalun lähtöarvot

Kustannustekijät

Vuotuinen käyttöaika 8760 h/a
Korkokanta 2,8 % /a
Inflaatio 2,9 % /a
> Reaalikorkokanta -0,1 % /a
Pitoaika 30 a
Lämmön hinta 38 €/MWh
Lämmön hinnan nousuvauhti 3,5 % /a
> Keskihinta tarkastelujaksolle 67,84 €/MWh

Lämmönsiirto-ominaisuudet

Eristeen lämmönjohtavuus 0,029 W/mK
Kuoren lämmönjohtavuus 0,43 W/mK
Maaperän lämmönjohtavuus 1,5 W/mK
Maan pinnan lämmönsiirtokerroin 12,0 W/m2K

Lämpötilat
Menolämpötila 85 oC
Paluulämpötila 55 oC
Maaperän lämpötila 5 oC

Mitat
Peittosyvyys, H 500 mm
Putkien välinen etäisyys, a 150 mm ≤ DN 150

200 mm ≥ DN 200
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Laskentatyökalun arvot lämpöhäviölaskentaan

2MPUK 3

Virtaus-
putken
ulkohal-
kaisija

Suoja-
kuoren
ulkohal-
kaisija

Suoja-
kuoren
seinämä-
paksuus

Eriste

Puolet
virtaus-
putkien
keskipitei-
den etäi-
syydestä

Upotus-
syvyys

Yhden put-
ken lämpö-
häviö ympä-
ristöön

DN dt, mm Ds, mm t, mm D_I, m D, m m qs, W/m
20 26,9 125 3 0,119 0,138 0,563 7,306
25 33,7 125 3 0,119 0,138 0,563 8,486
32 42,4 140 3 0,134 0,145 0,570 9,276
40 48,3 140 3 0,134 0,145 0,570 10,330
50 60,3 160 3 0,154 0,155 0,580 11,224
65 76,1 180 3,2 0,174 0,165 0,590 12,630
80 88,9 200 3,6 0,193 0,175 0,600 13,377

100 114,3 250 3,9 0,242 0,200 0,625 13,893
125 139,7 280 4,1 0,272 0,215 0,640 15,526
150 168,3 315 4,5 0,306 0,233 0,658 17,116
200 219,1 400 5,2 0,390 0,300 0,700 17,929
250 273 500 5,6 0,489 0,350 0,750 17,943
300 323,9 560 6,6 0,547 0,380 0,780 19,718
400 406,4 710 7,2 0,696 0,455 0,855 19,488
500 508 800 7,9 0,784 0,500 0,900 23,578
600 610 900 8,7 0,883 0,550 0,950 27,188

Putkien
keski-
näinen
vaikutus

Lämmön-
siirto-
kerroin
ympäris-
töön

Putkien
välinen
lämmön-
siirto-
kerroin

Meno-
johdon
lämpö-
häviö

Paluu-
johdon
lämpö-
häviö

Pääoma-
kustannus

DN
qa,

W/m hs ha Beta
FII_M,
W/m

FII_P,
W/m €/m,a

20 1,746 0,0119 0,0124 79,5 9,05 5,56 4,33
25 2,040 0,0139 0,0144 67,8 10,53 6,45 6,90
32 2,236 0,0151 0,0158 61,8 11,51 7,04 5,71
40 2,502 0,0169 0,0177 55,0 12,83 7,83 5,71
50 2,726 0,0183 0,0193 50,5 13,95 8,50 5,71
65 3,082 0,0206 0,0218 44,5 15,71 9,55 7,09
80 3,270 0,0218 0,0231 41,9 16,65 10,11 5,78

100 3,390 0,0227 0,0240 40,5 17,28 10,50 7,26
125 3,806 0,0253 0,0269 36,0 19,33 11,72 6,99
150 4,212 0,0279 0,0298 32,4 21,33 12,90 8,93
200 4,380 0,0293 0,0310 31,1 22,31 13,55 10,44
250 4,366 0,0293 0,0309 31,3 22,31 13,58 14,02
300 4,813 0,0322 0,0340 28,3 24,53 14,90 14,68
400 4,734 0,0318 0,0335 28,9 24,22 14,75 25,12
500 5,778 0,0385 0,0409 23,5 29,36 17,80 28,01
600 6,708 0,0444 0,0474 20,1 33,90 20,48 40,62
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MPUK 3

Virtaus-
putken
ulkohal-
kaisija

Suoja-
kuoren
ulkohal-
kaisija

Suoja-
kuoren
seinämä-
paksuus

Eriste

Puolet vir-
tausputkien
keskipisteiden
etäisyydestä

DN dt, m Ds, m t, m D_I, m D, m
20 0,0269 0,16 0,003 0,154 0,023
25 0,0337 0,18 0,003 0,174 0,026
32 0,0424 0,2 0,003 0,194 0,031
40 0,0483 0,2 0,0032 0,194 0,034
50 0,0603 0,25 0,0034 0,243 0,040
65 0,0761 0,28 0,0039 0,272 0,048
80 0,0889 0,315 0,0041 0,307 0,057

100 0,1143 0,4 0,0048 0,390 0,070
125 0,1397 0,5 0,0052 0,490 0,085
150 0,1683 0,56 0,0056 0,549 0,104
200 0,2191 0,71 0,0066 0,697 0,132
250 0,2730 0,9 0,0072 0,886 0,162

Upotus-
syvyys

Lämmön-
siirto-
kerroin
ympäris-
töön

Pääoma-
kustannus

DN H, m hs sigma eur/m,a
20 0,580 0,4253 -0,9621 4,47
25 0,590 0,4537 -0,9621 4,56
32 0,600 0,4966 -0,9621 4,86
40 0,600 0,5644 -0,9621 4,86
50 0,625 0,5535 -0,9621 4,89
65 0,640 0,6266 -0,9621 5,19
80 0,658 0,6673 -0,9621 6,24

100 0,700 0,6629 -0,9621 6,93
125 0,750 0,6436 -0,9621 7,22
150 0,780 0,7266 -0,9621 12,15
200 0,855 0,7485 -0,9621 13,00
250 0,950 0,7220 -0,9621 14,78
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Johtopituudet lajeittain Fortumin kaukolämpöverkoissa

Putkityypeittäin:
m m m

Mpuk20 3496,88 Emv25 921,19 Teräsputki DN20 314,83
MPuk25 5905,62 Emv32 534,53 Teräsputki DN25 346,14
MPuk32 300,1 Emv40 1315,18 Teräsputki DN32 85,48
MPuk40 6164,28 Emv50 1410,02 Teräsputki DN40 395,34
MPuk50 2976,56 Emv65 2384,1 Teräsputki DN50 385
MPuk65 3018,45 Emv80 3405,33 Teräsputki DN65 603,85
MPuk80 2441,33 Emv100 2935,06 Teräsputki DN80 321,67
MPuk100 2978,62 Emv125 2737,26 Teräsputki DN100 381,38
MPuk125 1727,88 Emv150 11137,35 Teräsputki DN125 236,54
MPuk150 984,23 Emv175 1920,79 Teräsputki DN150 83,05
MPuk200 1220,57 Emv200 12249,5 Teräsputki DN200 163,6
MPuk250 709,64 Emv250 12789,16 Teräsputki DN300 6,57
MPuk300 573,5 Emv275 628,05 Teräsputkea yht. 3323,45
Mpuk??? 28,87 Emv300 4935,75
Mpuk yht. 32497,66 Emv350 1661,19 Cu28 117,98

Emv400 5769,84 Cu28 226,65
2Mpuk18 2734,65 Emv500 7697,48 Cu42 368,34
2Mpuk20 8577,49 Emv600 4387,63 Cu yht. 712,97
2Mpuk25 87323,08 Emv700 329,77
2Mpuk32 6032,34 Emv yht. 79149,18 Mpul20 1005,78
2Mpuk40 141834,99 Mpul25 1357,65
2Mpuk50 126944,29 Epu100 153,8 Mpul32 669,07
2Mpuk65 138796,29 Epu150 660,58 Mpul40 7051,06
2Mpuk80 103489,12 Epu200 1097,01 Mpul50 9619,43
2Mpuk100 111758 Epu yht. 1911,39 Mpul65 8225,52
2Mpuk125 98175,06 Mpul80 10145,7
2Mpuk150 113085,29 CasaFlex25 16,62 Mpul100 8898,02
2Mpuk200 61664,83 CasaFlex80 40,04 Mpul125 6633,62
2Mpuk250 35320,44 Joustoputki20 39,56 Mpul150 4304,11
2Mpuk300 48568,49 ?? 1586,91 Mpul200 1480,16
2Mpuk400 24323,3 ?? 5759,84 Mpul250 499,63
2Mpuk500 29893,57 ?? 9,14 Mpul yht. 59889,7
2Mpuk600 3130,6
2Mpuk700 3458,37 Wmv400 880,56
2Mpuk800 8065,32 Wmv??? 1,18
2Mpuk??? 3902,32 Wmv yht. 881,74
2Mpuk yht. 1157077,84


