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ESITYKSEN SISÄLTÖ

1. Pöyryn yleisesittely

2. Taustaa menolämpötilan merkitykselle 
kaukolämpöverkon operointiin ja 
käyttötalouteen

3. Esimerkki menolämpötilan optimointiin

4. Suositus menolämpötilan optimointiin
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70 %
korkeakoulu-

tettuja

40
maassa

puhumme

50
kieltä 

10 000
projektia 
vuosittain

5500
asiantuntijaa

115
toimistoa

70
kansalaisuutta

PÖYRY – ELINKAAREN KATTAVA PALVELUTARJONTA

ASIAKAS
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• Konsultointia, suunnittelua, 
projektien toteutusta sekä 
käytön tukea

• Globaali verkosto, paikallinen 
läsnäolo

• Yhdistämme syvää toimiala-
osaamista, luomme uusia 
ratkaisuja

TEOLLISUUSENERGIA INFRA
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TEOLLISUUS

#1 kullassa
EPCM-palvelutoimittaja EU:ssa

#1
80 % maailman suurimmista sellu-
tehtaista Pöyryn suunnittelemia

Sellu, paperi & kartonki 

Kaivos- ja metalliteollisuus

ENERGIA

*100 GW
1/8 suurimmista padoista Pöyryn 
suunnittelemia

Vesivoimaa

25+ maassa

Energiakonsultointia

Sähkö- ja kaasumarkkinoiden
säädösten suunnittelua

*60 GW
2 x 1000 MW:n uraa uurtava ja erittäin
merkittävä lämpövoimala Indonesiassa

Lämpövoimaa

TIESITKÖ ETTÄ…PÖYRYN PALVELUT

INFRASTRUKTUURI

1000 km
Radat ja maanalainen
rakentaminen

suunniteltuja tunneleita, ml. Gotthard: 
maailman pisin rautatietunneli

2000+ 

8 milj. ihmiselle

Vesi

puhtaampaa vettä Suomessa, 
Saksassa ja Sveitsissä

Ympäristö

Due diligence- palvelua viimeisen
vuosikymmenen aikana
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1,5 milj. t/a
Silva: öljyn korvaaminen biopolttoaineella
CO2-päästövähennyksiä

Biojalostus & kemianteollisuus 
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OLEMME LÄHELLÄ ASIAKASTA

• Tarjoamme suunnittelua ja konsultointia  
paikallisesti, lähellä asiakasta. 

• Asiantuntijapalvelumme kattavat 
hankkeen kaikki vaiheet  – alun 
selvityksistä ja strategisista valinnoista 
hanke- ja toteutussuunnitteluun sekä 
käytön ja ylläpidon tukeen.
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Asiantuntijoita 20 paikkakunnalla

1500
asiantuntijaa

20
paikkakuntaa

TEOLLISUUSENERGIA INFRA
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TAUSTAA MENOLÄMPÖTILALLE
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TAUSTAA MENOLÄMPÖTILAN MERKITYKSELLE

• Kaukolämmön tuottaja voi yleensä vaikuttaa 
tuotantolaitokselta lähtevän kaukolämpöveden 
lämpötilaan muuttamalla laitoksen 
operointikäytäntöjä

• Menolämpötilan suuruuden valikoiminen 
kussakin ajotilanteessa on optimointitehtävä, 
johon vaikuttavat muun muassa seuraavat 
tekijät:
– Pumppaustarve
– Verkoston lämpöhäviöt
– Savukaasulauhduttimen lämmöntalteenotto
– Yhteistuotantolaitoksen sähköntuotanto
– Verkoston lämmön siirtokapasiteetti
– Paluuveden lämpötila (hullunkierrot)

• Optimilämpötilassa kaukolämpöverkon 
operointikustannukset minimoituvat ottaen 
kuitenkin huomioon lämmön toimitusvarmuuden 
kaikille kuluttajille ja verkoston tekniset rajoitteet
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MITOITUSLÄMPÖTILAT

• Menolämpötilan alarajaa määräävät 
seuraavat tekijät 
– Asiakkaiden kaukolämpölaitteiden mitoitus 

ulkolämpötilan ja muiden sääolosuhteiden 
mukaisesti 

– Käyttöveden lämpötilan minimi 55 °C 
käyttövesivaihtimen toisiopuolella 

– Verkon siirtokyvyn rajallisuus; Vesivirran nosto 
johtaa liian suuriin painehäviöihin 
kaukolämpöverkossa 

• Lämpötilan ylärajaa määrittää putkien 
suunnittelulämpötila 120 °C 

• Lämmönvaihtimien toiminta tulee 
suosituksen mukaan varmistaa kaikissa 
toimintapisteissä käytetyillä kaukolämmön 
menolämpötiloilla
– Tämä jää usein suunnittelussa tekemättä, 

jolloin esim. ilmanvaihdon lämmitys ei 
toimikaan mitoituslämpötilan alapuolella
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Mitoituslämpötilat,  mukaillen Energiateollisuus ry 2014
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NYKYINEN SÄÄTÖKÄYRÄ

• Menolämpötilan säätö Suomessa perustuu tyypillisesti korjattuun 
Lämpölaitosyhdistyksen suosituskäyrään. Suosituskäyrä perustuu vuonna 1978 
menovesilämpötilatyöryhmän Lahden kaupungin sähkölaitoksille tekemiin testiajoihin

• Säätökäyrä on tyypillisesti korjattu niin, että se vastaa paremmin kyseisen 
kaukolämpöverkon erityispiirteitä pumppauksen ja verkossa tapahtuvien 
lämpöhäviöiden osalta 
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• Ulkolämpötilamittaukseen perustuva 
menolämpötilan säädön ongelmana 
on se, ettei se vastaa verkon 
todellista kysyntää tai pumppauksen 
tarvetta 

• Myös muut parametrit kuten 
kellonaika, viikonpäivä ja 
sademäärä vaikuttavat 
kaukolämmön kysyntään ja 
pumppaukseen, mutta nykyinen 
käyrä ei huomioi niitä
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MENOLÄMPÖTILAN OPTIMOINTI

GLOBAL DISTRICT ENERGY DAYS 2018
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OPTIMIKÄYRÄN MÄÄRITYS

• Menolämpötilan optimia voidaan hakea 
määrittämällä kokonaiskustannukset 
useassa operointipisteessä
– Oleellista on hakea riittävästi pisteitä, jotta eri 

ajotilanteiden erityspiirteet tulevat 
huomioiduksi

– Tyypillisesti lämpöhäviöillä on suurin 
kustannusvaikutus, mutta tiukoissa verkoissa 
ja kovan sähkön hinnan aikana pumppauksen 
merkitys kasvaa

• Verkostomallin hyödyntäminen
– Verkostomallilla voidaan simuloida eri 

ajotilanteita ja määrittää kustannukset 
valituissa pisteissä

• Ilman verkostomallia
– Myös historiadatasta voidaan määrittää 

ominaiskorrelaatiot verkolle, jolloin 
verkostomallia ei välttämättä tarvita

– Mittausdataan perustuvaa optimin määritystä 
voidaan toteuttaa myös jatkuvana 
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UUSI OPTIMIKÄYRÄ

• Menolämpötilan säätö tuotantotehon 
suhteen ulkolämpötilan asemesta tuo 
lukuisia etuja
– Tehokorrelaatio ottaa huomioon 

sosiaaliset ja muut tekijät ulkolämpötilan 
lisäksi

– Tuotantoteho voidaan määrittää 
riittävällä tarkkuudella myös ilman 
tehomittausta (ulkolämpötila, aika), jos 
mittausta ei ole tai siinä on katkoksia

• Menolämpötilan säädön optimoinnilla 
saavutetaan noin 0,1–0,2 €/MWhkl
säästöt eli 500 GWh/a verkossa n. 
100 000 €/a. 
– Jos vältetään kalliimman tuotannon 

käynnistymistä, säästö on luokkaa 30-
50 €/MWh eli alhainen menolämpötila ei 
saisi koskaan johtaa kalliimpaan 
tuotantoon
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Esimerkkiverkko:

1. Kesällä optimi menolämpötilalle on usein alhaisin 
mahdollinen lämpötila pumppauksen kustannuksella

2. Alhaisin mahdollinen menolämpötila ei kuitenkaan ole 
aina optimi, vaan tietyissä ajotilanteissa voi olla 
kannattavaa ajaa korkeampaa menolämpötilaa

3. Talvella voi olla kannattavaa nostaa menolämpötilaa 
reilusti, jos sillä vältetään huippukattiloiden käyttöä  
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VERKON AUTOMAATTINEN AKUTUS

• Kaukolämpöverkkoa voidaan käyttää 
lämpövarastona lataamalla verkkoa normaalia 
ajotilannetta korkeammalla menolämpötilalla 
– Varauksen ajoittaminen tulee tehdä noin 2–5 h 

ennen ennakoitua kulutushuippua niin, että 
lämpimän veden rintama saavuttaa asiakkaat 
kulutushuipun aikana

– Virheellinen akutus johtaa jatkuvaan korkeaan 
menolämpötilaan

• Akutuksen automaattinen toteutus vaatii 
tuotannon ennustamista muutamaksi tunniksi 
eteenpäin. 
– Ennustus onnistuu riittävällä tarkkuudella 

ulkolämpötilan ennusteen sekä historiadatasta 
saatavien sosiaalisten muuttujien avulla 
(kellonaika, viikonpäivä)

• Automaattisessa akutuksessa
menolämpötilaa ajetaan 2-5 tunnin päässä 
olevan ennustetun tarpeen mukaan  
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KELLUVA SÄÄTÖ

• Kelluva menolämpötilan säätö 
perustuu kaukolämpöverkon 
pumppaukselle asetettuihin raja-
arvoihin, joiden perusteella 
menolämpötilaa säädetään 
– Kelluvassa säädössä kaukolämpöveden 

virtaus pyritään maksimoimaan 
jokaisessa tilanteessa menolämpötilaa 
säätämällä

• Kelluva menolämpötilan säätö sopii 
parhaiten kaukolämpöverkoille, missä 
menolämpötilan optimi on matalin 
mahdollinen

• Kaukolämpöverkon akuttaminen
voidaan toteuttaa kelluvassa 
menolämpötilan säädössä 
muodostamalla käyrä latvapisteen 
asiakkaan paine-eron pyyntiarvolle
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SUOSITUS MENOLÄMPÖTILAN OPTIMOINTIIN
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SUOSITUS MENOLÄMPÖTILAN OPTIMOINTIIN

• Menolämpötila kaukolämpökuorman funktiona
– Kaukolämmön tuotantotehon käyttäminen ulkolämpötilan sijasta vastaa paremmin verkon 

todellista tilaa johtaen tehokkaampaan säätöön
• Uuden optimin vaihtoehdot

1) Staattinen käyrä (ensisijainen, jos ei sähköntuotantoa)
- Staattinen käyrä voidaan määrittää luokkaa 10 ajopisteessä verkostomallinnuksen tai 

historiadatan avulla 
2) Jatkuvan laskentaan perustuva käyrä (ensisijainen voimalaitoksissa)

- Menolämpötilan säätö laskee kustannusoptimin putkistokäyrän ja lämpöhäviötehoille 
määritetyn käyrän perusteella jatkuvasti

- Dynaamiseen säätöön on helposti yhdistettävissä myös muiden parametrien kuten sähkön 
reaaliaikaisen hintatiedon yhdistäminen

3) Kelluva säätö
- Menolämpötilaa säädetään kaukolämpöpumpun nostokorkeudelle asetettujen raja-arvojen 

mukaisesti  sopii parhaiten yksinkertaisiin verkkoihin
• Automaattinen verkon akutus

– Verkon akutus voidaan toteuttaa ajamalla menolämpötilaa ennustetun tehontarpeen mukaan

Optimikäyrän ja tuotantoennusteen tekoon sekä menolämpötilan optimissa pysymisen 
seurantaan auttaa esimerkiksi Pöyryn Performance Booster -konsepti
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Consulting. Engineering. Projects. Operations. 

www.poyry.com

Yhteystiedot:
Jouni Laukkanen
Johtaja, kaukolämpö ja kaukokylmä
jouni.laukkanen@poyry.com
050 568 1107
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