
Kiinteän polttoaineen (KPA) lämpölaitoksen 
hankintaprosessi on monelle hankinnasta 
vastaavalle henkilölle lähes ainutkertainen, jossa 
monta asiaa pitää selvittää alusta alkaen.

Lämpökeskus voidaan toimittaa paikalle 
konttiratkaisuna, mutta se ei poista tilaajan 
tarvetta vertailla erilaisia toimitukseen liittyviä 
teknisiä ratkaisuja, lupa-asioita, 
työmaavalvontaa jne.

Lämpölaitoksen hankinta / esisuunnittelu



• Oltava käsitys, mitkä kiinteistöt kuuluisivat 
lämmitysjärjestelmän piiriin … nyt ja tulevaisuudessa
– Onko kyse yhdestä kiinteistöstä vaiko teollisuusalueesta

(oma tuotanto vrs. myös myynti > 50 %) 

• Valitaan tekniset pääratkaisut (ja käytettävät polttoaineet)

• Mitoitetaan järjestelmä 
⇒Tulosten avulla pystytään tarkastelemaan alustavasti 

hankkeen taloudellista kannattavuutta. 
⇒ Päätös hankkeen jatkamisesta

• Tarvitaan asiantuntemusta useiden teknisten 
asioiden suhteen (myös paikallistuntemusta)

Esisuunnitteluvaihe  



Biolämpölaitoksen suunnittelu

Ariterm, & Laura Vertainen, Jamk

Ennen 
rakennussuunnittelua



Kun tarkasteltavat kiinteistöt on valittu, määritetään 
– lämmitystehontarpeet sekä
– vuotuinen lämmitysenergian kulutus

• Tehontarve voidaan määrittää usealla eri tavalla: 
– tilastollisten tunnuslukujen perusteella (W/m3)
– aikaisempiin energiankulutusmääriin perustuen  (l, kWh)
– laskennallisesti

Esisuunnitteluvaihe  

http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607-suomi.pdf

Tarvitaanko tarkat laskelmat vai mennäänkö keskimääräisillä 
tunnusluvuilla ???

http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607-suomi.pdf


• Olemassa olevien lämmityslaitteiden tehojen 
perusteella tehty tehonmääritys tuottaa 
useimmiten virheellisen lopputuloksen
– Kattilatehojen yhteenlaskettu summa johtaa yleensä 

liian suureen järjestelmään, joka on hinnaltaan kalliimpi 
sekä käyttävyydeltään heikompi kuin tarkempaan 
mitoitustehoon perustuva järjestelmä

– Öljyjärjestelmissä yleensä ”kasvunvaraa”
– 1+1 ei ole 2

Esisuunnitteluvaihe  



Mitoitusta varten tarvitaan mm.
• rakennusten pinta-alat ja tilavuudet
• käyttötarkoitukset
• käyttöajat, elleivät ole ympärivuorokautisessa käytössä
• ilmastoinnin käyttöajat
• lämpimän käyttöveden erityiset käyttöajat ja -määrät 

(esim. urheiluhallien suihkut)
• nykyiset lämmitystavat ja lämmityslaitteiden kunto
• lämmitysenergian kulutustiedot lähivuosilta

Esisuunnitteluvaihe  



• Mitoitettaessa (KPA) kattilaa pieneen kauko- tai 
aluelämpöverkostoon pitää ottaa huomioon kattilalla 
tuotettava vuotuinen energiaosuus. 

• KPA-kattilaa ei ole tarkoituksenmukaista mitoittaa 
riittämään koko verkoston mitoitusteholle. 

• Hakekattila mitoitetaan usein peruslämmityskattilaksi, 
mikä tarkoittaa, että sen teho ei yksinään riitä kovimpien 
pakkasten aikaiseen lämmitykseen 
– hallittavuus on helpointa kattilan toimiessa melko tasaisella 

kuormalla
– kattilan toimiessa pienellä teholla hyötysuhde heikkenee
– suurempi kattila kalliimpi investointi

Esisuunnitteluvaihe  
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