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ABSTRACT
The purpose of the thesis was the optimization of the district heating network for Kuhmoinen municipality. The aim was to clarify network functionality, control needs, and the potential energy and resource saving factors
which could also enhance the planning of future construction projects related to the district heating network in the areas.
At Kuhmoinen, there have been several expansion projects since the construction of the original district heating network. However, any balancing
of the network has not been done yet. Therefore, all-encompassing review
of the network was necessary. The study included processing energy consumption data for real estates, electronic maps reviewing and storing data
in the simulation software.
In the study, various observations were made concerning the network dimensioning. First, with the help of various simulations, valuable information on the network was received, for example, that the Kuhmoinen
network dimensioning is sufficient for current capacity requirements and
there is enough capacity for new customers to be accessed to the network.
The large pipe size of the network reduces pressure losses and thus the
need for pumping energy. Second, as a result of the study, the optimum
pressure differential between the pump and the return pipe was found. In
this case, the network had at least a pressure difference complying with
the agreement. Third, the effect of the cooling on heat losses was studied
since high temperature increases the amount of network losses. At the
heating plant, a relatively high temperature of the return temperature of
the network, was found. Finally, buildings with poor district heating cooling were detected and reported in the study.
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JOHDANTO
Euroopan ja Suomen tasolla energian säästämiseen on alettu entistä
enemmän kiinnittämään huomiota. Lainsäädännöllisillä ohjauskeinoilla
pyritään energiaa säästäviin ratkaisuihin. Ratkaisuilla on mahdollista saada
pienennettyä turhaa materiaalien käyttöä sekä tuottaa rahallista säästöä.
Kokonaisvaltaisella energiankäytön vähentämisellä voidaan pienennetää
haitallisten kasvihuonekaasujen määrää.
Työssä keskityttiin tutkimaan Kuhmoisten kunnan keskustassa sijaitsevaan
kaukolämmönjakelun kokonaisuuden tarkasteluun ja energiansäästömahdollisuuksien etsimiseksi. Kuhmoisten kaukolämpöverkkoon syötetään
energiaa yhdestä lämpölaitoksesta. Lämpöenergiaa tuotetaan pääsääntöisesti puuhakkeella ja varakattila toimii öljyllä. Öljykattila on lähinnä tarkoitettu leikkaamaan energiankäytön kulutushuippuja sekä toimimaan huoltokatkojen aikana ja varakattilana. Hakekattilan maksimaalinen lämpöteho
on 2,2 MW ja öljykattilan huipputeho on 2 MW. (Ruokola & Ansiomäki
2018.)
Alkuperäisten suunnitelmien mukainen lämmönjakeluverkosto on laajentunut useampaan eri suuntaan. Tämän vuoksi on syytä tutkia veden käyttäytymistä verkoston eri osissa. Tarkastelun jälkeen selviää mahdollinen
verkoston säätöpotentiaali. Optimaalinen verkon toiminta voi vaikuttaa
verkostohäviöiden pienenemiseen. Energiahäviöitä vähentämällä saadaan
pienemmällä energiamäärällä enemmän myytävää energiaa. Kokonaisvaltaisen tarkastelun myötä on mahdollista selvittää myös uusien linjojen rakentamismahdollisuutta.

1.1

Kuhmoisten kaukolämpöverkon historia
Kuhmoinen on pieni maalaispitäjä Keski-Suomessa ja asukkaita on noin 2
300. Kunta on sitoutunut vuonna 2008 Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeeseen (Hinku). Hinku-hanke on aloitettu valtakunnallisella tasolla
vuonna 2008. Hankkeen tavoitteena on saada kunnissa kasvihuonepäästöjä pienennettyä. Hinku-kunnat tavoittelevat pienentämään vuoteen
2030 mennessä kasvihuonepäästöjä 80 % vuoden 2007 tasoon verrattuna.
Päästöjä pyritään pienentämään energiatehokkuutta parantamalla ja lisäämällä uusiutuvia energiamuotoja. Hankkeeseen pyritään osallistamaan
kuntasektoria, yritystoimintaa ja asukkaita. Päästövähennysten ohella syntyy paikallisella tasolla kustannussäästöjä, omavaraista energiatoimintaa
sekä lisää liiketoimintaa. (Suomen ympäristökeskus 2013.)
Hiilineutraaliuteen voidaan mm. vaikuttaa lämmittämiseen käytetyn polttoaineen laaduilla sekä pyrkiä energiatehokkaisiin menetelmiin. Suomessa
on kaukolämmön tuotannon fossiilisten polttoaineiden käyttö kääntynyt
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selkeästi laskenut. Energiankäyttöä on korvattu uusiutuvilla polttoaineilla.
Kuvasta 1 selviää eri polttoaineiden käytön kehityssuunnat.

Kuva 1.

Kaukolämmön tuotanto polttoaineittain 2000–2017. (Tilastotietokeskus 2018)

Kuhmoisten keskustan rakennuskanta oli aikaisemmin lämminnyt kiinteistökohtaisilla keskuslämmitysjärjestelmillä. Laitteistot toimivat tuolloin
pääosin kevyellä polttoöljyllä. Lämmöntuottolaitteet olivat useimmissa
kohteissa kovin iäkkäitä ja hyötysuhde oli nykyisiin laitteisiin verrattuna
heikko. Heikon hyötysuhteen vaikutuksesta öljynkulutus oli runsasta. Kunnan pitkäaikaisena toiveena oli saada oma paikallinen kaukolämpöjärjestelmä. Vuonna 2013 alettiin rakentamaan paikkakunnalle ensimmäistä
kertaa kaukolämpöverkkoa. Samalla paikallinen energiayhtiö alkoi rakentamaan hakkeella toimivaa lämpölaitosta. Voimala käynnistyi vuonna
2014, jolloin lämpöverkko myös valmistui.
Rakentamishankkeen jälkeen verkosto on kasvanut 5 kilometristä noin 6,2
kilometriin. Laajennusten yhteydessä on uusia liittyjiä tullut kaukolämmön
asiakkaaksi. Vuonna 2018 lämpölaitos tuotti energiaa lähes 7,5 GWh. Aikaisemmin pienkattiloissa vastaavaa määrää energiaa tuottamaan olisi
tarvittu noin miljoona litraa kevytpolttoöljyä. Laskennassa oli käytetty keskimääräisen pienkattilan hyötysuhdetta eli 75 %. Hinku-hankkeen myötä
ilmastopäästöt ovat pienentyneet. Kaukolämpöverkon rakentamisen on
vaikuttanut yleiseen päästöjen pienentymiseen. Kuvassa 2, s. 3 esitetään
Kuhmoisten kunnan alueen päästöjen kehitystä vuosien 2007–2015 väliselle ajalle. Taulukon mukaan fossiilisten polttoaineiden määrä on pienentynyt merkittävästi.
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Kuva 2.

Kuhmoisten ilmastopäästöt vuosille 2007–2015. (Kuhmoinen,
n.d.)

Kaukolämpöverkon valmistumisen jälkeen on Kuhmoisten verkostoa rakennettu lisää useaan otteeseen. Tämän hetken tilanteessa verkoston toimivuudesta ei ole tarkkaa tietoa eli verkoston toiminnan kokonaiskuva on
vielä ollut selvittämättä. Verkkoon liitettyjen kiinteistöjen omille laitteistoille on tehty viritys, joka vaikuttaa muun muassa verkoston paluulämpötilaan. Lämpölaitoksella on tehty omat säädöt, jotta saadaan halutunlaista
energiaa jaettua verkostoon. Koko verkoston kattava optimointi on vielä
ollut tekemättä. Verkostotarkastelun lopputuloksena voidaan parhaimmillaan löytää energiansäästöön vaikuttavia tekijöitä.
Motivan (2001, 10–11) mukaan lämmönjakeluverkoissa voidaan saada
energiasäästöjä aikaiseksi useammalla tavalla. Vanhaa verkostoa voidaan
korvata paremmin lämpöä eristävillä johdoilla. Mikäli vanhat johdot ovat
vedenvirtauksen kannalta ahtaita, voidaan putkikoon kasvattamista pitää
järkevänä vaihtoehtona. Ahtaaseen verkkoon voidaan myös rakentaa rengasjohtoja, joilla voidaan pienentää verkoston painehäviöitä. Johto-osuuksien väleillä on venttiilikaivoja. Tyypillisesti kaivot luovuttavat ympäristöön
jossain määrin energiaa. Kaivojen lämmöneristystä on myös mahdollista
parantaa, jolloin saadaan säästettyä energiaa.
Kuhmoisten tapauksessa verkosto on verrattain uutta. Putkistot ovat
Mpuk3- ja Mpuk4-luokkaa. Molemmat luokat ovat erittäin energiatehokkaita. Johtojen uusiminen ei ole taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Ainoastaan asennettujen venttiilikaivojen energiatehokkuutta on mahdollista tarkastella.
Energiatehokkuutta on mahdollista parantaa putken ulkopuolisilla tekijöillä. Myös putken sisällä tapahtuvaa toimintaa voidaan parantaa virtaaman ja lämpötilojen säädöllä. Menoputken tyypillinen lämpötilan vaihteluväli on 65–115 celsiusastetta. Menolämpötilaa säätelee ulkolämpötila.
Lämmintä käyttövettä tarvitsevilla asiakkaalla on oltava menolämpötila
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vähintään 65 °C. Energiantarpeen kasvaessa menolämpötilaa on nostettava, jolloin lämmöntoimituksen vaadittu laatu pysyy lämpösopimuksen
mukaisena. Rakenteellinen enimmäislämpötila verkossa voi kuitenkin olla
120 °C. Paluuveden lämpötila vaikuttaa verkoston virtaamaan. Lämpötilaeron kasvaessa voidaan luovuttaa kiinteistöille enemmän energiaa. Paluulämpötilaan vaikuttavat kiinteistöautomaatiolaitteiden säädöt. Alhaisemmalla paluulämmöllä vaikutetaan verkoston lämpöhäviöihin. Verkoston
keskeisin vaikuttaja on paine-ero meno- ja paluuputken välillä sekä lämpötila. Paine-, ja lämpötilaeroilla on merkittävä vaikutus asiakkaan laadukkaaseen lämmöntoimitukseen. Asiakkaille on oltava paine-ero vähintään
60 kPa. Vähimmäispaine voi olla kiinteistökohtaisella tasolla keskinäisellä
sopimuksella suurempikin. Paine-ero on suunniteltava siten, että kiinteistöillä ei synny äänihaittoja tai kohtuuttomia käyttöveden lämpövaihteluita. Paineen vaihtelurajoja voidaan pienentää lisäämällä välipumppuja,
käyttämällä useampia syöttöpisteitä, lisäämällä putkistoja, optimoimalla
pumppujen toimintaa ja asentamalla paine-eron säätöventtiilejä linjojen
haaroihin tai asiakkaiden lämmönjakohuoneisiin. (Energiateollisuus ry,
2015, 12–13.)
Kuhmoisten kunnan ja Kuhmoisten lämpö Oy:n välisellä sopimuksella
meno- ja paluulämpötilojen säätäminen tehdään ulkolämpötilan mukaan.
Menolämpötila vaihtelee +115–78 °C:n välillä. Suositeltu paluulämpötila
on enintään 50–65 °C. Vähimmäispaine-ero asiakkaille on oltava vähintään
60 kPa.
1.2

Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset
Tutkimusongelmana on etsiä keinoja energian kulutuksen pienentämiseksi. Tutkimusongelmaan haetaan ratkaisua seuraavilla tutkimuskysymyksillä:
1. Onko verkoston lämpöhäviöitä mahdollista pienentää?
2. Voidaanko pumppauksella säästää pumppausenergiaa?
3. Onko tulevaisuudessa mahdollista käyttää verkostoa energiavarastona?
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KAUKOLÄMPÖVERKON TOIMINNAN TEORIA
Teoriaosassa esitellään energian kulkeutuminen lämpölaitokselta kuluttajan tiloihin asti sekä perehdytään verkoston tärkeimpiin suureisiin, jolloin
voidaan suorittaa laadukasta verkostolaskentaa.
Energian siirtäminen on tärkeä osa koko kaukolämpöjärjestelmää. Energiaa siirretään verkoston ja pumppauksen avulla jokaiselle verkon piirissä
olevalle kiinteistölle. Energiaa pyritään siirtämään sopimusehtojen mukaisesti. Verkostolla on oma vaikutuksensa paine-eroihin, lämpöhäviöihin ja
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virtaamiin. Näihin pyritään vaikuttamaan suunnittelulla, jolloin syntyy jokaiselle osapuolelle kustannustehokkaita ratkaisuja.

2.1

Syöttöpisteet
Energiaverkko tarvitsee energiaa, jota saadaan lämpölaitokselta. Lämpölaitos toimii energiaverkon syöttöpisteenä. Laitoksesta lähtee verkostoon
ulkolämpötilan mukaan menopuolella 115–78 °C:sta vettä. Paluuvesi on
ulkolämpötilan mukaan enintään 50–65 °C:ta. Syöttöpisteellä tuotetaan ainoastaan lämpöenergiaa, joka toimitetaan lämpöverkon kautta asiakkaille.
Ruokolan & Ansiomäen (2018) mukaan energiaa tuottavia kattiloita laitoksessa on kaksi. Laitoksella toimii 2,2 MW:n biopolttoaineella lämpiävä
arinapolttokattila. Arinapolttokattilassa poltetaan metsähaketta.
Arinapolttokattilassa polttoaine kulkee syöttölaitteelta suoraan kattilan
arinalle. Palamisprosessin ajan polttoaine kulkee arinaa pitkin. Palamisen
jälkeen tuhka siirtyy arinalta hallitusti tuhkakonttiin. Laitoksessa on myös
2 MW:n öljykattila. Öljykattila toimii tällä hetkellä varakattilana. Kattilassa
kulutetaan vuoden aikana noin 2–3 m3 kevyttä polttoöljyä. Nykyään laitos
kattaa pelkällä hakkeella myös huippukulutuksen aikaisen energiatarpeen.
Kuvassa 3 on Kuhmoisten Lämpö Oy:n lämpölaitos.

Kuva 3.

2.2

Kuhmoisten lämpö Oy:n lämmöntuotantolaitos. (Ville Saarinen,
2018)

Verkosto
Lämmönjakeluverkosto sijaitsee kunnan keskustassa. Verkosto on pyritty
rakentamaan siten, että sillä tavoitetaan mahdollisimman moni verkoston
varrella sijaitseva kiinteistö. Suunnittelussa on huomioitu verkoston mahdollisimman lyhyt pituus suhteessa liitettävien kiinteistöjen määrään.
Suunnittelussa on huomioitu myös tulevaisuuden kaavahankkeet sekä
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pitkän tähtäimen suunnitelmat. Kuvassa 4 on esitettynä Kuhmoisten tarkemitattu verkosto asetettuna maanmittauslaitoksen taustakartan päälle.
Kartalta selviää nykyinen verkko sekä tiedossa olevat mahdolliset laajennushankkeet.

© Maanmittauslaitos, 2018

Kuva 4.

Kuhmoisten kaukolämpöverkosto QGIS-ohjelmasta katsottuna.

Kuhmoisten energiaverkoston putkien koko on vaihteluvälillä DN 25–150.
Kaksi pienintä putkikokoluokkaa on lähinnä talojohdoissa. Putkien kokonaisvesitilavuus on yhteensä 86m3. Kuhmoisten verkoston tavallisimmat
putkikoot ovat DN 100 ja DN 65. Simulointiohjelmaan syötetyn kartan
avulla syntyi taulukko 1, s. 7.
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Taulukko 1. Putkikoot ja pituudet, Logica map -ohjelmasta

2.3

Putket ja venttiilielementit
Energianjakeluverkko koostuu lämpöä siirtävistä kaukolämpöjohdoista,
joiden sisällä on joko yksi tai kaksi kaukolämpöputkea. Kuhmoisten kaukolämpöjohdot ovat rakennettu Mpuk-johdoista eli meno- ja paluuputki ovat
saman johdon sisällä. Tarvittaviin verkoston kohtiin on asennettu sulkuventtiilit.

2.3.1 Kiinnivaahdotetut putket
Kaukolämmityksen energiaa on siirretty enimmäkseen hitsattavilla teräsputkilla. Kaukolämpöputket eristettiin aikaisemmin villalla. Putket eristeineen oli asennettu betonisen suojaputken sisään. Lisäksi aikoinaan käytettiin muovi- ja asbestisuojakuoriputkia.
Koskelaisen, Saarelan, Sipilän (2006, 138) mukaan 1970-luvusta lähtien on
alettu käyttämään kiinnivaahdotettuja kaukolämpöjohtoja. Kiinnivaahdotetut johdot on eristetty polyuretaanieristeellä.
Energiateollisuus ry (2016a, 1–2) on laatinut kiinnivaahdotetuille tehdasvalmisteisille johdoille sekä osille suositukset L1/2016. Aikaisemmat suositukset olivat vuodelta 2010. Verkosto on rakennettu kulloinkin voimassa
olevien suosituksien mukaisesti. Kaukolämpöjohdot ovat SFS-EN 15698
standardin vaatimuksien mukaan valmistettu. Johtojen suunnittelupaine
on 1,6 MPa paineeseen suunniteltu ja soveltuu enintään 120 °C:een lämpötilaan. Johdon tulee kestää normaalia lämpötilavaihtelun tuomaa putkistojännitystä. Putken ulkopinnassa olevan muovikuoren pitää olla vesitiivis koko käyttöiän ajan.
Putkistoja on yksi- ja kaksiputkirakenteisia. Yksiputkirakenteella tarkoitetaan erillisiä meno- ja paluuputkia. Yksiputkirakennetta kutsutaan 2Mpukrakenteeksi. Mpuk rakenteella tarkoitetaan meno- ja paluuputki ovat saman kuoren sisällä. Kuvassa 5 s. 8 on esitetty Mpuk-putken rakenne. Johto
asennetaan siten että meno- ja paluuputki ovat päällekkäin.
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Kuva 5.

Mpuk-johdon rakenne. (Energiateollisuus 2016b, 21)

Kuhmoisten johdot ovat rakennettu Mpuk-rakenteella. Runkojohdossa
alempana sijaitseva putki on valittu koko verkostossa menoputkeksi, koska
lämmöllä on taipumus nousta ylöspäin. Tästä syystä lämpö nousee paremmin paluuputkeen, jolloin verkoston energiahäviöt vähenevät.
2.3.2 Venttiilielementit
Runkoverkkoon on sijoiteltu eristettyjä venttiilielementtejä. Yleensä elementtejä on sijoitettu verkoston haarautuviin kohtiin. Näin voidaan sulkea
tarvittaessa yksittäisiä verkoston osia.
Käytetyin venttiilimalli on Kuhmoisten verkossa palloventtiili. Kuvassa 6 on
kuvattu yhdistelmäventtiilin rakenne. Venttiilin keskellä on sulkuventtiili ja
venttiilin molemmilla puolilla on tyhjennys- ja ilmausventtiili. Mpuk-elementissä on meno- ja paluuputkessa sulkuventtiilit ja tyhjennykset.

Kuva 6.

2Mpuk-yhdistelmäventtiili. (Energiateollisuus 2016a, 26)
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2.4

Kiinteistökohtaiset laitteet
Lämmöntoimittaja rakennuttaa putkistot lämmönjakohuoneeseen asti.
Putkistot päättyvät lämmöntoimittajan osalta lämmönmääränlaskimeen ja
lianerottimeen. Asiakkaan vastuu alkaa näistä laitteista eteenpäin. Käytännössä laitteistot alkavat asiakkaan omistamista pääsulkuventtiileistä. Asiakkaan laitteita ovat mm. käyttöveden- ja lämmityksen lämmönvaihtimet,
pumput, toimilaitteet, paisunta-astiat, mittarit, varoventtiilit ja säätölaitteet. Laitteet tulee asentaa Energiateollisuus ry:n julkaiseman Rakennusten kaukolämmitys määräykset ja ohjeet julkaisun K1/2013 mukaan.
Kuvassa 7 on erään asiakkaan lämmönjakohuoneen kaukolämpölaitteet.

Kuva 7.
2.5

Esimerkki kiinteistökohtaisesta lämmönjakokeskuksesta.

Laskenta
Kaukolämpöverkon laskennassa on monia asioita otettava huomioon, jolloin saadaan verkoston toiminnasta mahdollisimman todenmukainen
kuva. Laskentaan vaikuttavia asioita ovat verkostossa mm. käytetyt materiaalit, maaston korkeuserot, paine-erot, virtaus ja lämpötilaerot. Laskentaa voidaan suorittaa joko manuaalisesti tai haastavimmissa laskennoissa
suositeltavampi vaihtoehto on käyttää siihen soveltuvaa ohjelmaa.
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2.5.1 Virtaama ja teho
Kaukolämpöverkon tai sen osan mitoitukseen käytetään yksittäisten kiinteistöjen huipputehojen tarvetta. Kaukolämmön runkojohdon mitoitukseen käytetään alueen kiinteistöjen tarvitseman energian tarpeen mukaista tehoa. Tehontarpeen lisäksi tarvitaan verkoston meno- ja paluulämpötila sekä näiden lämpötilojen erotus eli jäähtymä. Alueen lämmin käyttöveden tehontarpeen vaihtelu vaikuttaa laskentaan. Kaukolämpöveden
jäähtymä vaikuttaa virtaaman laskentaan, jotta saadaan asiakkaille riittävä
tehon siirto. (Mäkelä & Tuunanen 2015, 52.)
Kaavassa (1) on kuvattu tehon ja virtaaman suhdetta toisiinsa.
Φ = ρ⋅ qv ⋅ cp ⋅ Δt

(1)

missä
Φ kaukolämpöteho, kW
ρ kaukolämpöveden tiheys, kg/dm3
qv kaukolämpöveden virtaama, dm3 /s
cp kaukolämpöveden ominaislämpökapasiteetti, kJ/kg K
Δt kaukolämpöveden jäähtymä eli meno- ja paluuveden välinen lämpötilaero, K
Putkiston laskennallinen sisähalkaisija saadaan laskettua vesivirtauksen
perusteella, kaavalla 2. Vesivirtaukseen vaikuttaa käytetty putkimateriaali
sekä kullekin putkikoolle sallittu virtausnopeus. Laskennallisen putkenhalkaisijan perusteella valitaan lasketusta halkaisijasta seuraavaksi suurempi
putkikoko. (Mäkelä & Tuunanen 2015, 53.)

(2)
missä
dlask laskennallinen putkenhalkaisija, m
qv kaukolämpöveden virtaama, m3/s
Vmit mitoitettava kaukolämpöveden virtausnopeus
2.5.2 Samanaikaisuuskerroin
Käyttöveden tehontarve verkostossa on hyvin vaihtelevaa. Käyttöveden
tehontarve huomioidaan verkostolaskennassa samanaikaisuuskertoimen
avulla. Samanaikaisuuskertoimen avulla huomioidaan verkostossa risteilevä tehontarve. Tehontarpeen voi laskea alla olevan kaavan 3 s. 11 mukaisesti. (Mäkelä & Tuunanen 2015, 53.)
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Ømit = (0,7... 1,0) x Økok

(3)

Ømit = runkojohdon mitoitusteho
Økok = alueen liittymistehot yhteensä
2.5.3 Painehäviö
Kaukolämpöveden painehäviöön vaikuttaa putkiston koko, pituus, materiaali ja virtausnopeus. Verkoston mitoituksessa määritellään eri verkoston
osille sallitut painehäviöt. Runko ja siirtojohdoissa on yleensä sallitut painehäviöt pienemmät kuin talojohdoissa. Talojohtojen osalta sijainti vaikuttaa myös mitoitukseen. Verkoston alkuosassa on parempi paine-ero, jolloin voidaan talojohdon kokoa pitää hieman pienempänä. Verkoston loppuosassa on yleensä paine-ero pienempi. Tällöin on järkevää käyttää hieman väljempää mitoitusta painehäviön pienentämiseksi. Talojohdoissa
sallittu painehäviö on useasti 100–200 Pa/m. Jakelu- ja runkojohdoissa on
yleensä sallittu painehäviö 100 Pa/m. Joissain tapauksissa painehäviö voi
olla jopa 200 Pa/m. Siirtojohdoissa on tyypillisesti painehäviö enimmillään
50–10 Pa/m. (Mäkelä & Tuunanen 2015, 54.)
Suuri virtausnopeus kasvattaa painehäviöitä. Sopivan virtausnopeuden voi
valita standardin PSK 2401 taulukosta. (Standardi PSK 2401, 2009, 3). Taulukosta selviää suurimmat suositellut virtausnopeudet erikokoisille putkille. Sopivalla virtausnopeudella vaikutetaan osittain painehäviöiden syntyyn.
2.5.4 Paine-ero
Verkoston yleissuunnittelussa suunnitellaan siirtoputket riittävällä dimensiolla, jolloin saadaan huippukulutustilanteeseen riittävä määrä lämpöenergiaa. Putkikoon lisäksi virtaama säädetään riittävän suureksi, jolloin
saadaan energiaa siirrettyä kiinteistön tarpeisiin. Virtaaman luomiseksi
tarvitaan paine-ero meno- ja paineputken välille. Paine-eroa saadaan muutettua säätämällä pumpun nostokorkeutta.
Paine-eron on oltava verkoston epäedullisimmassa paikassa vähintään 60
kPa. Mikäli verkostossa paine-erovaihtelut ovat yli 400 kPa (4 bar), jolloin
suositellaan kiinteistöillä käyttämään paine-erosäädintä (Mäkelä & Tuunanen 2015, 82).
Paine-ero muuttuu kaukolämpöverkon eri osissa. Esimerkiksi kuvassa 8, s.
12 on esitetty paineen muutos eri kohdissa verkostoa. Kuvaajan yläosa
esittää menopaineen häviöitä ja alaosa paluupaineen häviöitä. Esimerkki
tapauksessa pumppu tuottaa 85 metriä korkean vesipatsaan ja painehäviö
kasvaa matkan kasvaessa. Tarkastellessa 917 metrin kohtaa, jossa todennäköisesti putkikoko pienenee. Putkikoon pienetessä painehäviön
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vaikutus tehostuu mentäessä kohti 931 metriä. Kuvaajan oikeassa reunassa on pystysuora kohta, joka tarkoittaa kuluttajan laitteistoja. Laitteistot pudottavat painetta ja vesi lähtee palaaman kohti pumppua. Veden palaessa pumpulle päin painehäviön vaikutus on saman tyyppinen kuin menopuolella. Yleensä putket menevät samassa paikkaa ja ovat saman kokoisia. Tällöin syntyy symmetrinen kuvio meno- ja paluuputken välille.

Kuva 8.

Kaukolämpöverkon painekuvaaja. (Energiateollisuus 2009, 13)

2.5.5 Lämpöhäviöt
Energiansiirrossa lämmöntuotantolaitokselta kuluttajalle syntyy verkostossa lämpöhäviöitä. Lämpöhäviöihin vaikuttaa johdon sisäiset ja ulkoiset
tekijät. Johdon sisällä vaikuttaa putken koko, meno-, paluulämpötila ja
eristys. Joissakin tilanteissa vaikuttavat vuodot ja eristysvirheet. Johdon ulkopuolisia vaikutustekijöitä ovat asennussyvyys, maaperän laatu sekä
maaperän lämpötila.
Energiateollisuus ry (2015, 9) mukaan verkoston lämpöhäviöt ovat yleensä
isommissa verkostoissa pienempiä kuin pienissä verkostoissa. Pieni verkosto on erinomaisessa lämpöhukaltaan erinomaisessa kunnossa, mikäli
häviöt ovat 9 % luokkaa. Vuotuisen lämpöhäviön ollessa 15 % luokkaa, pidetään verkoston häviöitä suurena.
Kuhmoisissa vuotuiset lämpöhäviöt ovat olleet vuosina 2015–2017 välisenä aikana noin 9–10 %. Verkosto on energiahäviöiden osalta hyvässä
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kunnossa. Lämpöhäviöitä on laskettu myydyn ja ostetun energian perusteella.
Maaperän ja johtomateriaalin tuottamiin lämpöhäviöihin ei voida tässä tapauksessa vaikuttaa. Menolämpötila syntyy lämmöntuotantolaitoksen
lämmönsäätökäyrän mukaan. Kiinteistöjen toimilaitteet vaikuttavat yleisesti verkoston paluulämpötilaan. Laskutusohjelmistosta voidaan valita
tietyillä rajauksilla tiettyjä kiinteistöjä, joissa jäähtymä on heikko. Laskutusohjelma laskee vesivirtaaman kulutuksen ja lämpötehon välistä suhdetta.
Tuloksena syntyy ominaiskulutus m3/MWh. Ohjelmasta selviää myös laskennallinen jäähdytys °C:na. Parhaimmat jäähdyttäjät ovat 60 °C ja heikoimmat jäähdytykset jäävät tiettyinä vuodenaikoina vain 8 °C. Heikosti
jäähdyttävät kiinteistöt lisäävät verkoston kokonaislämpöhäviöitä.
2.5.6 Verkoston vaikutus laskentaan
Ennen laskentaa olemassa oleva verkosto tulee olla selvillä. Laskennan
kannalta oleellisia seikkoja ovat verkon sijainti, johtopituudet, materiaalit,
syöttö- ja kulutuspisteet, solmukohdat ja korkeusero. Laskentaan vaikuttaa myös syöttöpisteen ja välipumppaamoiden pumppauslaitteistot. Kuhmoisten verkkoon vaikuttaa ainoistaan syöttöpisteen pumppauspiste,
koska yhdestä paikasta pumppaus onnistuu tämän kokoluokan verkostolle.
2.5.7 Johdot
Kaukolämpöjohtojen sisällä oleva teräsputket koot ilmaistaan DN-mittoina
eli nimellinen halkaisija. Simulointiohjelmaan syötetään putken koot DNmittoina. Ohjelma laskee automaattisesti putken todellisen sisähalkaisijan,
jota käytetään hyödyksi ohjelman mm. virtaus- ja painehäviölaskennassa.
Johtojen eristemateriaali vaikuttaa lämpöhäviölaskennassa. Kuhmoisten
verkossa on käytetty Mpuk3 ja Mpuk4-luokan johtoa. Uudempaa Mpuk4luokan johtoa on rakennettu noin 1 km verran ja loput ovat Mpuk3-luokan
johtoa.
2.5.8 Verkostokomponentit
Toimivassa verkostossa on putkiston lisäksi tarvittavia verkoston osia.
Näitä ovat käyrät, haaroituskappaleet, paineenkorotuspumppaamot, venttiilit ja kuristukset. Kaikilla osilla on vaikutusta verkoston vedenvirtaukseen
ja painehäviöihin.
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3

AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimukseen tarvitaan teoriatiedon lisäksi monenlaista aineistoa. Aineistoa saadaan kerättyä suoraan energiaverkostossa olevien energiamittareiden avulla sekä osa aineistosta löytyy arkistoituna mm. laskutusohjelmasta.
Tutkimusmenetelmänä käytetään kaukolämpöverkon simulointiin tarkoitettua ohjelmistoa. Lisäksi tulosten varmentamiseksi on käytetty Motivan
ja putkivalmistajan laskentatyökalua.

3.1

Käytettävät ohjelmistot ja laitteet
Simulointiin tarvitaan useita eri tietolähteitä, ohjelmistoja ja laitteita. Tietokokonaisuuksilla voidaan rakentaa luotettavaa simulointiaineistoa.

3.1.1 Energiamittarit
Energiankulutusta mitataan kiinteistökohtaisesti. Ensisijaisesti tietoa käytetään kunkin kiinteistön energialaskutuksen perusteena. Lämmönmyyjä
omistaa energiamittarit sekä vastaa niiden huollosta. Nykyaikaisilla mittareilla voidaan kerätä laskutustietojen lisäksi muutakin tietoa. Voidaan seurata mm. maksimi- ja minimi energiantarvetta, vesivirtaamaa ja veden lämpötiloja. Tallennusväli voi olla jopa tunnin sykleissä. Energiamittari laskee
energiankulutusta vesivirtaaman ja meno- ja paluulämpötilan perusteella.
Mittariin on kytketty kaksi lämpötila-anturia sekä virtausanturi. Energiamittari on asennettu myös energiantuotantolaitokselle. Tuotantolaitoksen
mittarilla voidaan selvittää energiaverkon lämpöhäviöitä. Tietoa voidaan
hyödyntää laitoksen optimointiin. Kaikki kunnan kiinteistökohtaiset mittarit ovat luettu optisella lukulaitteella. Kiinteistökohtaisilta laitteilta kerätty
tieto on hyödynnetty simulointiohjelmaan. Mittarilta on kerätty tuntitasolla mitattua huipputehoa sekä otettu tietoa kunkin kiinteistön jäähtymästä. Jäähtymä on meno- ja paluulämpötilan erotus. Kuvassa 9, s. 15 on
erään valmistajan energiamittari ja mittarin alla on meno- ja paluuputkeen
asennettavat lämpötila-anturit. (Mäkelä & Tuunanen 2015, 107.)
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Kuva 9.

Kaukolämmön energiamittari. (Kamstrup, n.d).

3.1.2 Energiamittarin lukulaite
Energiamittarit sijaitsevat asiakkaiden tiloissa. Energiamittarin voi käydä
manuaalisesti lukemassa paikan päällä. Nykyaikaisilta mittareilta saadaan
myös kerätä tietoa laittamalla optinen lukulaite mittarin päälle. Laitteella
luetaan kaikki mittarin tiedot tietokoneelle. Kuvassa 10, s. 16 on esitetty
optinen lukulaite.
Useimmat mittarit tukevat etälukemisen mahdollisuutta, joka helpottaa
huomattavasti lukemista sekä vapauttaa henkilöresursseja. Inhimilliset lukuvirheet myös vähenevät.
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Kuva 10. Energiamittarin lukulaite (Klementtinen, 2016).
3.1.3 Lämpökanta
Energiankäyttöä mitataan kiinteistökohtaisilla energiamittareilla. Kuhmoisten tapauksessa kiinteistökohtaista mittaustietoa syötetään CGIyhtiön toimittamaan Lämpökanta-ohjelmaan. Lämpökannassa voidaan
sekä säilyttää että seurata kiinteistön energian käyttöä. Ohjelmasta voidaan seurata energiankäytön muutoksia. Kuitenkin ohjelmiston tärkein
tehtävä on mitatun tiedon perusteella laskuttaa kuluttajia sekä arkistoida
kaikki tarvittava tieto asiakaskohtaisesti. Tässä työssä hyödynnetään lämpökannan tietoa verkoston simuloinnin tueksi, kuten huipputeho- ja jäähdytystietoa.
Kuvassa 11, s. 17 on esitetty erään Lämpökannassa olevan kulutuspisteen
perusparametreja.
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Kuva 11. Lämpökanta-ohjelma.
3.1.4 Simulointiohjelma
Kaukolämpöverkoston vedenvirtauksia voidaan mallintaa siihen erityisesti
tehdyllä ohjelmistolla. Ohjelmistoja tuottavat ainakin Fluidit Heat, Logica
map, GRADES Heating, Netsim ja Trimble nis. (Rekola, 2018.)
Tässä työssä on käytetty Logica map -ohjelmistoa. Ohjelmaan piirretään
halutut kartat. Piirtämisen jälkeen voidaan luoda erilaisia simuloituja tilanteita, jolla saadaan tarkasteltua verkostolle ominaisia piirteitä. Simuloinnin
ohessa on mahdollista myös suunnitella uutta verkostoa sekä selvittää sen
vaikutusta olemassa olevaan verkostoon. Verkostolaskennan jälkeen syntyy mahdollisuus selvittää verkoston rakentamis- ja käyttökuluja. Kuvassa
12, s. 18 on esitetty Logica map -ohjelman ulkoasu.
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Kuva 12. Logica map (Flowra) -ohjelmasta mallikuva.
3.2

Verkon simulointi
Ohjelmistoon syötetään yksityiskohtaista tietoa verkostosta, kiinteistöistä
ja lämpövoimalan säädöistä. Kiinteistöistä tarvitaan vähintään tietoa huipputehosta. Näillä tiedoilla voidaan laskea verkoston virtausnopeuksia.
Lämpöteho tiedolla voidaan laskea virtausnopeus, kunkin kiinteistön kohdalla. Energiaverkon jäähdytys tarvitaan myös verkoston simulointiin. (Rekola 2018.)
Jokaisella kiinteistöllä on oma lämmönmääränlaskin, joka tallentaa verkostotarkastelun kannalta tärkeää tietoa. Mittarista saadaan poimittua tuntitasolla tallentuneita huippuvirtaamia ja myös huipputehoja. Huipputehot
voidaan sellaisenaan syöttää simulointiohjelmaan.
Simulointiohjelmaan syötetään GPS-mittausten tulosten perusteella laadittu verkostokartta. Verkostokartalta selviää myös putken halkaisijat ja pituudet. Putken sisähalkaisija ja pituus vaikuttaa veden virtausnopeuteen ja
painehäviöön. Ohjemaan syötetään putken halkaisija DN-kokoina.
Lämpölaitokselta selviää verkoston lämpötilat eri ulkolämpötilojen mukaan. Laitoksella on kiertovesipumput, joiden säädöt vaikuttavat koko verkoston virtauksiin ja paine-eroihin.

3.2.1 Mallinnus
Verkoston mallintamista on suositeltavaa käyttää siihen soveltuvaa ohjelmistoa. Mallinuksella tehdään nykyiselle verkostolle kokonaisvaltainen
tarkastelu. Karttaan on myös piirretty tulevaisuuden laajennuskohteet. Kokonaisvaltaisella tarkastelulla selvitetään verkostokapasiteettia huippukuormitustilanteessa. Ohjelmaan syötettyjen parametrien avulla saadaan
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tietoa esimerkiksi verkoston solmupisteiden lämpötila, paine-ero, virtaama ja painehäviöt.
3.2.2 Perustiedot
Ennen varsinaista piirtämistä asetetaan verkoston perustiedot kuntoon.
Ohjelmaan asetetaan jäähdytyksen liittyvät parametrit, kuten tehokerroin,
minimi ulkolämpötila, maksimi- ja vakioteho. Kuhmoisten seudulla valikoitui minimi ulkolämpötilaksi -29 °C. Kiinteäksi tehokertoimeksi tuli 70 eli tarkoittaa samanaikaisuuskerrointa. Verkoston maksimilämpötilaksi asetettiin 115 °C ja kiinteä jäähdytys 50 °C. Kiinteä jäähdytys tarkoittaa meno- ja
paluulämpötilan erotusta. Näiden tietojen perusteella syntyi jäähdytysregressio, kuten kuvassa 13 on esitetty.

Kuva 13. Jäähdytysregressio, Logica map -ohjelmasta.
Paineiden kiinnitystietoihin tuli minimipaine-eroksi 0,6 bar ja paluupaine 2
bar. Painetietoja muutetiin eri simulaatioajoissa. Ohjelma laskee verkoston epäedullisimmasta kohtaa ohjelmaan määritetyn minimipaine-eron
(Rekola, 2018).
3.2.3 Solmut
Verkoston piirtämisvaiheessa laitetaan tärkeisiin paikkoihin solmukohtia.
Jokaiselle solmukohdalle annetaan korkeustieto. Solmukohtia laitetaan
verkoston haarautumiskohtiin, putkikoon vaihtumisen kohtaan, kulutuspisteelle, syöttöpisteeseen. Solmukohtia voidaan myös laittaa johonkin
kriittiseen kohtaan, jota halutaan seurata. Jokaisella solmukohdalla on
oma järjestysnumero. Yksittäistä solmukohdista voidaan katsoa laskennan
tuloksia. Näitä tuloksia ovat teho, kulutus (kg/s), korkeus, lämpötilat, jäähdytys, paine-ero sekä meno- ja paluupaine.
3.2.4 Putket
Solmukohdat yhdistävät verkoston johdot toisiinsa. Jokaiselle johto-osuudelle määritellään putken DN-koko. Ohjelma laskee DN-koon perusteella
putken sisähalkaisijan. Solmukohtiin tulee putkivalinnan perusteella mm.
Meno- ja paluuputken paine, lämpötilat ja jäähdytys.
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3.2.5 Syöttöpisteet
Ohjelmassa syöttöpiste tarkoittaa lämpöenergiaa tuottava laitosta. Laitoksen paikalle laitetaan ensin normaali solmu. Solmupaikalle luodaan syöttöpiste. Syöttöpisteitä voi olla verkostossa useampia. Tässä työssä laitetaan
ainoastaan yksi syöttöpiste, koska verkostoon syötetään energiaa yhdeltä
laitokselta. Ohjelmaan asetettiin syöttöpisteen sijainti- ja korkeustiedot.
Verkostolaskennasta saadaan laitokselle laskentatuloksia. Näitä tuloksia
ovat teho sekä meno- ja paluupuolen paine- ja lämpötilatiedot.
3.2.6 Muut energiahäviöiden laskentatyökalut
Energiaverkosta saadaan tietoa Logica map -ohjelmalla. Verkon lämpöhäviöitä voidaan laskea muillakin ohjelmilla. Energiateollisuus ry:llä on Excelpohjainen laskentaohjelma. Laskentaohjelmalla (MPUK erityspaksuuden
optimointityökalu) voidaan myös laskea verkon talouden kannalta tärkeitä
kannattavuuslaskelmia. LOGSTOR A/S valmistaa kaukolämpöön putkia ja
heillä on myös kaukolämpöjohdoille laskentaohjelma nimeltään Logstorcalculator. Näitä molempia ohjelmia on käytetty tämän työ tarkastuslaskelmissa.
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TULOKSET
Logica map -ohjelmistolla testattiin verkoston toimivuutta hieman eri ajoohjeilla. Kokeiluja tehtiin verkoston nykyisillä ajoparametreilla ja minimipaine-eron muutoksilla. Paine-eron muutoksilla voidaan vaikuttaa pumppaustehon tarpeeseen. Verkoston lämpöhäviöitä tarkasteltiin muuttamalla menolämpötilaa ja verkoston jäähdytystehon arvoja.
Verkoston rakentamisvaiheessa johtojen sijainti sekä muut komponentit
ovat mitattu GPS-laitteella. Tarkemittausten koordinaattipisteet ovat
ajettu Autocad-ohjelmaan. Ohjelmassa pisteitä hyödyntämällä on laadittu
valmis verkostokartta. Kartta-aineisto siirrettiin simulointi ohjelmaan. Verkostokartta toimi pohjakarttana, jonka päälle piirrettiin simuloitava kartta.
Uudelleenpiirtämisen vaikutukset ovat lähes merkityksettömät. Vääristymä synty lähinnä vaakasuunnassa. Solmun korkeusasemat tulivat oikeaan korkeuteen solmukohtaisella tarkkuudella. Kuvassa 14, s. 21 on esitetty mallinnettu kartta. Taustalla näkyy Kuhmoisten pohjakartta.
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Kuva 14. Pohjakartan päälle mallinnettu kaukolämpöverkosto.

4.1

Verkoston lämpöhäviöt
Kaukolämpöverkon meno- ja paluulämpötilat on säädetty toimimaan ulkolämpötilan mukaan. Kesällä verkoston menolämpötila on alhaisempi kuin
talvella. Paluulämpötilalle on lämpösopimuksessa määritelty enimmäislämpötilat. Jokainen lämpöä ostava kiinteistölaitteisto viritettävä saavuttamaan sopimuksen edellyttämän jäähdytystehoon.
Energiateollisuus ry:n (2016c) julkaisemaan kaukolämpöjohtojen eristyspaksuuden optimointityökalulla voidaan laskea energiahäviöitä. Työkaluun syöttiin ulkolämpötilojen mukaan eri tilanteita kuvaamaan energiaverkon lämmönhävikin määrittämiseksi. Ensimmäisessä kokeilussa otettiin
tarkasteluun kunnan ja lämpöyhtiön lämmöntoimitussopimuksen mukainen käyrä. Kuvassa 15, s. 22 on sininen käyrä kuvaamassa sopimuksen mukaista energiahäviötä. Kovimmalla pakkasella verkostosta laskennallisesti
häviää 119,5 kW. Saavuttaessa +10 asteeseen on häviö enää noin 85 kW.
Kuvassa 15 on kuvattu jäädytyksen merkitystä lämpöhäviöiden syntyyn. Eli
mitä pienempi on kaukolämpöveden jäähtymä, sitä enemmän energiahäviöitä syntyy.
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Paluuvesi +60

Kuva 15. Verkoston lämpöhäviöt
Asiakkailta paluuveden pitäisi saapua laitokselle 25–40 °C lämpöisenä (Mäkelä & Tuunanen (2015, 18). Mikäli jokaisella kiinteistöllä kaukolämpölaitteistot olisivat säädetty kunnolla, niin verkoston energiahäviöt olisivat pienimmillään sekä olisivat Kuvan 15, paluuvesi +40 °C käyrän kohdalla tai sen
alapuolella. Tällöin kovimmalla pakkasella verkoston laskennalliset lämpöhäviöt ovat enintään 101,2 °C. Motivan laskentatyökalun lisäksi oli kokeilussa LOGSTOR Calculator, jolla tehtiin tarkastuslaskentaa. Liitteessä 4
on esitetty kyseisen kaupallisen yrityksen laskuri sekä Motivan laskuri. Motivan ja LOGSTOR:in laskurit näyttivät hyvin samankaltaisia tuloksia.
4.2

Pumppaustehon säätäminen
Simuloinnin perusasetuksilla saatiin viidellä ajomallilla verkoston yleiskuva
painetasoista. Lämpötilat ja staattinen verkostonpaine pidettiin nykyistä
toimintatilannetta vastaavana. Verkoston paine-eroa muuttamalla voidaan vaikuttaa meno- ja paluuputken väliseen paine-eroon. Paineen nosto
ei juurikaan vaikuttanut virtausnopeuksiin, koska kulutuspisteiden tehontarve pysyi samana. Veden massavirtausnopeus oli kaikissa ajomalleissa
9,1 kg/s. Kulutuspisteiden säätölaitteiden ja paluuputkiston vaikutuksesta
paluupaine pysyi vakiona. Pumpun nostokorkeuden säätämisellä vaikutetaan menopaineeseen ja pumppaustehoon.
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Taulukossa 2 on esitetty eri ajomallien vaikutus tämän hetkisen Kuhmoisten verkoston. Laskemat sisältävät myös mahdollisen kahden suunnitellun
kaava-alueen johdot.
Taulukko 2. Verkoston pumppauspaineen säädön tulokset

Tmax
Ajomalli °C
1 115
2 115
3 115
4 115
5 115

Jäähtymä

°C
47,1
47,1
47,1
47,1
47,1

Verkostopaine
bar
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

Pienin
paineero
bar
3
2
1,5
1
0,6

Paineennosto
bar
3,68
2,68
2,18
1,68
1,28

Meno- Paluupaine paine
bar
bar
7
3,32
6
3,32
5,5
3,32
5
3,32
4,6
3,32

Pumppausteho
kW
3,4
2,5
1,8
1,5
1,2

Ajomallissa 5 on teoriassa pienimmän mahdollisimman pumppauksen tehontarve. Eli verkoston epäedullisimmassa paikassa saavutetaan lämpösopimuksen pienin mahdollinen paine-ero, joka on 0,6 bar. Pumppaamiseen
vaaditaan tällöin tehoa 1,2 kW. Pumppaamisen seurauksena menopaine
nousee suhteessa paluupaineeseen 1,28 bar. Eli teoriassa 12,8 metrin korkeuserolla saavuttaisiin riittävä energiantarpeen siirto jokaiselle asiakkaille.
Teoreettisesti pienimmässä ajomallissa voi muuttuvissa tilanteissa syntyä
pienimmän paine-eron kannalta epäedullisimmilla paikoilla lämmön riittävyyden kannalta ongelmia. Ajomallissa 4 on asetettu asiakkaille 1 bar minimi paine-eroksi. Tällöin pumppaustehontarve on 1,5 kW. Tehon lisääntyessä paine-ero kasvaa syöttöpisteellä 1,68 bar. Ajomalleissa 1–3 tehontarve kasvaa sekä syntyy turhaa paineen nousua ja tarpeetonta energiakulua.
Teoreettista pumppaustehoa laskettiin simuloinnissa. Lämpöä kierrättävä
pumppu vaatii todellisuudessa enemmän sähkötehoa, jotta riittävä pumppaustehoa saadaan aikaiseksi. Kaavalla 4 voidaan määritellä tarvittava sähköteho pumpattavan tehon aikaan saamiseksi.
(4)
m*g*H
P=
n
jossa,
P = teho [W]
m = massavirta [kg/s]
g = 9,81 [m/s2]
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H = nostokorkeus [m]
n = pumpun hyötysuhde
Energiateollisuus (2009, 4) selvityksen mukaan pumpun hyötysuhde on
keskimäärin 85%. Näin ollen voidaan määritellä Kuhmoisten voimalalle optimaalinen sähkötehon tarve. Mikäli halutaan ajaa verkostoa Ajomallilla 4,
niin pumppausteho oli 1,5 kW. Todellinen moottorin ottama teho 85 %
hyötysuhteella. Tässä tapauksessa moottorin energiantarve on 1,76 kW.
Energiankierrätyspumput pyörivät koko vuoden, jolloin asiakkaille saadaan
siirrettyä joka hetki sopimuksen mukaista energiaa. Vuodessa on yhteensä
8760 tuntia. Pumput eivät kuitenkaan pyöri mitoitetulla maksimi lämpöteholla kuin osan ajasta. Energiateollisuus ry:n (2009, 2) mukaan oli pienennetty 5000 tuntiin, jolloin vuotuinen energiankulutus olisi lähempänä todellista. Tilastokeskuksen (2018) mukaan sähkönhinta sisältäen verot ja
siirron oli noin 13 c/kWh. Vuodessa energianhinta olisi tällöin 1268 euroa.
Vastaavasti ajomalli 2 mukaan vastaava energiamaksu vuodessa olisi 1800
euroa.
4.2.1 Verkoston ajo nykyisillä asetuksilla
Vuonna 2014 voimalalta alkoi energiaa virtaamaan uuteen verkkoon. Tuolloin säädettiin pumppu toimimaan vähintään verkoston vaatimalla teholla
ja näin saatiinkin jokaiseen kiinteistöön riittävästi paine-eroa. Ruokolan &
Ansiomäen (2018) mukaan paine-eroa on ajan saatossa haettu lähemmäksi sopivampaan arvoon. Kuitenkin on pysytty varmuudella riittävällä
pumppaamisteholla.
Nykyisen pumpun kyljessä olevan taajuusmuuttajan mukaan nostokorkeus
olisi 27 metriä. Nostokorkeus jäljittelee Taulukon 2, s.23 ajomallia 2. Ajomallissa pumppausteho on noin 2,5 kW. Tämä ajomalli on varsin energiaa
kuluttava. Nykyisen ajomallin simulointitulokset ovat esitettynä Liitteessä
2. Simuloinnin tulokset ja verkoston todelliset paine-erot ovat toisiinsa
nähden ristiriitaisia. Todellisuudessa verkoston paine-erojen kannalta epäedullisimmassa paikkaa sekä voimalan painemittareiden mukaan pumppu
on säädetty järkevään säätöön. Säätö jäljittelee ajomallia, jossa paine-ero
on epäedullisimmassa paikkaa 1,1 bar. Eli pumpun kyljessä olevalla taajuusmuuttajan nostokorkeuden säätöarvo ei ollut todenmukainen.
Voimalalle saapuva paluuvesi on lämpöisempää kuin Lämmöntoimitussopimuksessa suositelluksi lämpötilaksi on määritelty. Taulukkoon 2, s.23 on
määritelty vuoden 2018 kovimpien tehojen mukaan jäähtymä. Jäähtymä
oli 47,1 °C, joka kuitenkin melko vaatimaton verrattaessa uudehkoon kiinteistötekniikkaan. Paluulämpötilaan enimmäkseen vaikuttaa kiinteistökohtaiset laitteet ja pienissä määrin verkostohäviöt.
Verkoston putken halkaisija vaikuttaa virtausnopeuteen. Kuhmoisten verkoston putkikoot ovat melko väljällä mitoituksella suunniteltu. Liitteessä 3
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on koko verkostonvirtausnopeuksista tulostettu kuva. Maksimi virtaus verkostossa on vain ainoastaan 0,46 m/s ja pienin nopeus 0,03 m/s.
4.2.2 Verkoston ajo optimoidulla paine-erolla
Lämpösopimuksissa on määritelty kiinteistökohtaiseksi minimipaineeroksi 0,6 bar. Tosin verkoston ääripäissä on suuria ja kriittisiä kulutuspisteitä. Liitteessä 1 on kuvattu laskennallisesti pienimällä paine-erolla toimiva verkko. Kartasta voidaan todeta voimalan lähistöllä oleva paine-ero
ainoastaan 0,8–1,6 bar välillä. Suurimassa osassa aluetta paine-ero on
vaihteluvälillä 0,6–0-8 bar. Teoriassa on toimiva verkko, mutta verkoston
kriittisimmässä paikassa riittävä energian luovutus kiinteistölle voi olla vaarassa.
Paine-eron varmistamiseksi ohjelmiston perusarvot säädettiin paine-eron
osalta 1 bar ja paluupaine 2 bar. Ohjelman mukaan suurimmassa osassa
verkkoa painehäviöt olivat 0,2 bar/km ja pienessä osaa verkkoa häviöt olivat alle 0,2 bar/km. Liitteessä 1 on myös kuvattu optimaalisen verkoston
paine-erot.
4.3

Energian varaaminen verkostoon
Kaukolämpöasiakkaiden energiantarve eri vuorokauden aikoina on tavallisesti muuttuva. Ulkolämpötilamuutokset ja vuorokausivaihtelut luovat
huojuntaa energiantarpeeseen. Huippukulutustilanne saattaa aiheuttaa
tarpeen käynnistää kalliimmalla polttoaineella toimivan kattilan. Joissakin
tilanteissa on järkevää energian etukäteinen varaaminen. Kaukolämpöjohdossa on jatkuvasti tietty määrä energiaa varautuneena. Ilman minkäänlaista investointia voidaan varata energiaa verkkoon enemmän kuin tavallisesti. Varaaminen onnistuu nostamalla menolämpötilaa ennen huippukulutustilannetta. Verkostoon alkaa virtaamaan normaalia lämpöisempää
energiaa. Lämmön saavuttaessa kiinteistölle alkaa toimilaitteet hidastamaan verkon vedenvirtausnopeutta. (Viander 2014, 31.) Pieni virtausnopeus pidättää verkossa varastoitunutta energiaa mahdollisimman kauan.
Energian varastoimisella voidaan leikata 2–3 tunnin kulutushuipun. (Energiateollisuus 2006, 389)
Verkoston energian ylilataamisella voidaan leikata kulutushuippuja. Verkkoa voidaan hieman myös purkaa laskemalla lämpötilaa normaalia ajokäyrän mukaista tilannetta alemmalle tasolle, jolloin saadaan vastattua paremmin kovimpaan energiantarpeeseen. Tällöin verkostossa virtausnopeus kasvaa, koska kiinteistöjen toimilaitteet vaativat lisää energiaa. Palatessa normaalin alemmalta ajokäyrältä normaaliin ajokäyrään vaaditaan
enemmän energiaa. Näin saadaan tasattua energiapiikkiä jakamalla kuormaa ennen ja jälkeen kulutushuipun. (Viander 2014, 31–32.)
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5

TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Työn keskeisenä tavoitteena oli ottaa selvää Kuhmoisten kunnan alueella
toimivasta kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuudesta sekä etsiä
koko järjestelmästä mahdollisia energiansäästökohteita. Työ toteutettiin
siten että, nykyinen verkostokartta siirrettiin simulointiohjelmaan. Kartan
lisäksi ohjelmaan sijoiteltiin mahdolliset tulevaisuuden uudet kaukolämmön kohteet. Simulointiohjelmalla suoritettiin energiansäästön kannalta
oleellisia koeajoja. Simuloinnissa käytettiin tarkemitattua verkostokarttaa,
jossa olivat putkikoot merkittynä. Kiinteistökohtaisilta energiamittareita
saadut huipputehotiedot syötettiin simulointi ohjelmaan. Kaukolämmölle
tarkoitettu Lämpökanta-ohjelmaa käytettiin myös hyödyksi. Lisäksi Kuhmoisten Lämpö Oy:n edustajilta Lassi Ruokolalta ja Timo Ansiomäeltä saatiin työn kannalta tarpeellista tietoa. Koko työn mahdollistajana toimi
Marko Rekola, Procadme Team Oy:stä. Häneltä sai tarvittavat neuvot työn
onnistumiseksi.
Kaukolämpöjohdon ja maaperän välillä on jatkuva lämpötilaero, joka vaikuttaa verkoston lämpöhäviöihin. Häviöihin vaikuttaa myös saman johdon
sisällä olevat meno- ja paluu putken lämpötilaerot. Mitä suurempi jäähdytys saadaan aikaan, niin lämpöhäviöt ovat sitä pienemmät. Jäähdytykseen
vaikuttaa merkittävästi jokaisen kiinteistön lämmönjakolaitteistot. On suositeltavaa etsiä sellaiset kiinteistöt, joissa keskimääräinen paluulämpötila
on enemmän kuin 40 °C:tta. Näille kiinteistöille on suositeltavaa tehdä tarkastelu, jotta jäähtymä saataisiin järkevälle tasolle. Vuonna 2018 verkoston vuotuinen laskennallinen energiahäviö on 814 MWh. Mikäli saataisiin
paluuvedenlämpötilaa pienennettyä 60 celsiusasteesta 40 celsiusasteeseen, niin voidaan saada verkostohäviöt noin 690 MWh:n luokkaan.
Simuloinnin alkutilanteessa selvisi verkoston väljä mitoitus. Putkikoko on
riittävä, jolloin virtausnopeudet pysyvät reilusti alle suositellun ja tämän
myötä paine-erot pysyvät helposti hallittavina. Väljän mitoituksen myötä
simuloinnissa oli mahdollista kokeilla laajempaa arvojen muuttelua, siten
ettei verkoston ehdottomat maksimirajat tai suositellut raja-arvot olleet
haasteena. Lähdin selvittämään paine-erojen pienentämistä mahdollisimman pieneksi, jolloin pumppauskustannukset jäävät mahdollisimman alhaisiksi. Simuloinnin tuloksena löytyi pumpulle sopiva tehontarve. Sopiva
pumppausteho nykyiselle verkostolle on noin 1.5 kW. Pumpulle riittävä
nostokorkeus on tällä hetkellä noin 17 metriä. Voimalakäynnillä vaikutti
ensin pumppausnostokorkeuden olevan aivan liian korkea. Kuitenkin
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simuloinnin tulokset tukivat verkoston eri osissa olevien painemittareiden
antamia lukemia. Näin selvisi, ettei pumpun taajuusmuuttajan näytössä
oleva nostokorkeus pitänyt paikkaansa. Pumppaustehot olivat todellisuudessa säädetty vastaamaan optimoidun verkoston tarvetta. Tulevaisuudessa voisi miettiä onko nykyinen pumppu sopivin tämän hetken verkostoon. Pumppu on teholtaan aika paljon suurempi kuin sen tarvitsisi olla.
Pumppu ei välttämättä ole hyötysuhteeltaan parhaimmillaan. Verkoston
virtauksen pitäminen riittävänä on ollut haastavaa kesäaikoina, jolloin
energian kulutus on ollut alimmillaan. Mielestäni voisi lähteä kokeilemaan
voimalaitoksen menovedenlämpötilan laskemista nykyisestä arvosta. Tällöin virtausnopeus verkostossa kasvaa ja voimalaitoksen energiamittari kykenee mittaamaan myös alhaisimmat energian kulutukset. Samalla verkoston kesäaikainen energiahäviö vähenisi. Lämpötilan laskeminen alaspäin
tulisi olla hallittua, ettei käyttöveden lämpötilat mene alle sallitun lämpötilan.
Mahdolliset tulevaisuuden verkonlaajennukset nostavat lämmöntuotantolaitoksella laskennallista huipputehon tarvetta vajaaseen 2,6 MW. Nykyinen kattila saattaa olla äärirajoilla huippukulutus tilanteessa. Tämän tyyppisessä tilanteessa mahdollisesti joudutaan käynnistämään öljykattila. Öljykattilan käytön kustannukset ovat Ruokolan & Ansiomäen (2018) mukaan suurempia verrattuna biokattilaan. Tällöin voi olla hyödyllistä harkita
verkoston käyttämistä lämpöakkuna. Lämpö voidaan etukäteen varata esimerkiksi noin 5 celsiusasteen korotuksella. Energiaa voidaan jakaa myös
hieman käyttää normaalia alemmalla lämpötilalla. Näin voidaan saada
muutaman tunnin tehopiikkiä leikattua. Menolämpötilan nousu näkyy viimeistään noin 1,7 tunnin päästä jokaisella asiakkaalla. Energiaverkon lataaminen on järkevää aloittaa ainakin kaksi tuntia oletettua kulutuspiikkiä
aiemmin. Energiavarastoinnissa tarvitsee huomioida energiaverkon lämpötilamuutokset tuomat lämpölaajenemisen rasitukset.
Työn sivutuotoksena syntyi verkostosta mallinnus. Tulevaisuudessa tätä
mallinnettua karttaa voidaan hyödyntää myös verkoston laajennushankkeiden suunnittelun mitoitustyökaluna.
Kuhmoisten kunnan siirtyminen kaukolämpöjärjestelmään on vaikuttanut
fossiilisten polttoaineiden vähenemiseen lämmittämisen suhteen sekä vaikuttanut myönteisesti hiilidioksidipäästöjen osalta Hinku-hankeen tavoitteisiin. Lämmitysöljyn kulutus on vähentynyt arviolta miljoona litraa vuodessa. Nykyinen kaukolämpölaitoksen polttoaine tuotetaan lähimetsistä,
jolloin polttoaineen kuljettamisen ympäristövaikutukset pienenevät merkittävästi. Tulevaisuudessa mielestäni kannattaa ottaa tarkasteluun tämän
työn kehitysajatukset, jolloin voidaan parantaa energiankäytön hyötysuhdetta. Kuhmoisten energiankäytön muutokset ja tulevat mahdolliset verkon optimoinnit ovat kestävän kehityksen perusajatuksen mukaista toimintaa.
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POHDINTA
Työ onnistui omasta mielestäni kohtuullisen hyvin, vaikka aihe oli itselleni
melko tuntematon. Onnistumiseen vaikutti aiheen mielenkiintoisuus ja
mallinnustyötä oli mielekäs tehdä. Työn aikataulu venyi pidemmäksi kuin
olin alun perin ajatellut. Kuitenkin työn tekemiseen käytetty aika vastasi
odotuksiani. Opin kaukolämpöverkon kokonaisvaltaisen mitoituksen sekä
etsimään energiansäästöön liittyviä mahdollisuuksia verkostosta ja verkostoon liittyvistä rakenteista. Työssä on käytetty simulointiohjelmistoa sekä
simulointituloksia on varmisteltu kahdella muulla laskentaohjelmalla. Tulosten oikeellisuus varmistuu myös kunnan kirjanpidossa olevien mittaustietojen kautta, kuten verkoston lämpöhävikki. Mikäli lähtisin tekemään
tätä työtä uudestaan, niin käyttäisin enemmän aikaa sisällysluettelon ennakkovalmisteluihin. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen tähän opinnäytetyöhön.
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Ajomallit paine-eroilla
Liite 1
Ajomalli minimaalisella paine-erolla ajo

0,6 bar
0,8 bar
1,4 bar
2.0 bar
f
Ajomalli optimaalisella paine-erolla

0,6 bar
0,8 bar
1,4 bar
2,0 bar
f
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Ajomalli nykyisellä paine-erolla (virheellisellä pumppaustiedolla)

Liite 2

2,0 bar
2,2 bar
2,4 bar
2.6 bar
f
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Liite 3
Verkoston virtausnopeus optimoidun paine-eron mukaan

0,1 m/s
0,2 m/s
0,3 m/s
0,44 m/s
f
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Liite 4
Verkoston vuotuiset lämpöhäviöt
kuvakaappaus Logstor-calculator:ista

Kuvakaappaus Motivan julkaisemasta kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölaskenta taulukosta

