
• Kiinteistön kokoluokka ratkaisee millaista 
vaihtoehtoa lähdetään hakemaan
– Pienkiinteistö, suurkiinteistö, aluelämpölaitos

Hake- ja pellettikattilan mitoitus



• Perinteinen tapa: 
500 kW:iin asti KPA -kattila mitoitetaan huipputeholle 
ja yli 500 kW:n kohteissa jako peruskuormakattilaan ja vara-
ja huippukuormakattilaan
– KPA -kattila mitoitetaan 50-60 %:iin huipputehosta ja sillä 

voidaan tuottaa 85-90 % energiasta ( 1 MW => 500 kW)
– Öljykattila (myös pelletti mahdollinen) on varakattilana, 

jolla tuotetaan myös talvikauden huippupiikit ja kesällä 
huoltoseisokin aikainen lämpö

– Oikealla mitoituksella saavutetaan monta etua: 
• Halvempi investointi
• Parempi toimivuus kesällä (säätyvyyden alaraja 10-20 %)
• Hyvä hyötysuhde, kun suuri osa vuodesta 50-80 % kuormituksella

Hake- ja pellettikattilan mitoitus



Peruskuormalaitoksen mitoitus
• Peruskuormakattilan rinnalle tarvitaan jokin 

lisäenergianlähde, jolla puuttuva osuus energiasta 
tuotetaan 

• Tavanomaisissa kiinteistöissä  peruslämmityskattila ja 
tukipolttoainekattilat ovat yhteenlasketulta teholtaan 
hieman mitoitustehoa suuremmat 

• Jos peruslämmityskattilaan tulee vika, tukipolttoaineella ei pystytä 
tuottamaan täyttä tehoa, mutta ehkäistään jäätymisvauriot 



Peruskuormalaitoksen mitoitus
• Peruskuorma laitokseksi mitoitettavan KPA -kattilan 

nimellistehon tulisi olla 40 – 60 % verkoston 
mitoitustehosta. 

• Tällöin peruslämmityskattilalla tuotettavan energian 
osuus kokonaisenergiasta on noin 80 – 90 %. 
– Peruslämmityskattilan koon kasvaessa yli 60:een % 

mitoitustehosta ei kattilalla tuotettavan energian osuus 
vuotuisesta kokonaisenergiasta juurikaan kasva

– Talven huippukuormat ja kesän pieni kulutus tuotetaan 
valitulla tukipolttoaineella (öljy, pelletti, sähkö …)



Peruskuormalaitoksen mitoitus
• Aluelämpöverkostoissa ja kiinteistöissä, joissa lämmönsaanti 

on turvattava täysimääräisenä kaikissa olosuhteissa (esim. 
sairaalat), mitoitetaan tukipolttoainejärjestelmä usein siten, 
että sillä voidaan tuottaa kaikki tarvittava energia, vaikka 
peruslämmityskattila olisi pois käytöstä. 
– Tällöin tukipolttoainekattiloita voi olla kaksi kappaletta.
– Toinen kesäajan vähäiselle käytölle ja toinen, suurempi, käytettäväksi 

talvella peruslämmityskattilan rinnalla



Tehon pysyvyyskäyrä

Lähde: Hakelämpökeskuksen hankinta, Samk

Huipputehontarve 2100 kW Pienin teho 10 – 20 % huipputehosta



• huipputehontarpeeltaan 2100 kW verkoston tehontarpeen pysyvyyskäyrä. 
• Verkoston tarvitsema vuosienergia on loivan käyrän alapuolelle rajoittuva 

pinta-ala. 
• 1000 kW peruslämmityskattilan huipputeho on kuvattu vaakasuoralla 

katkoviivalla. 
• Kattilan käytön alarajana on pidetty 20:a % mitoitustehosta. Kyseiseen kohtaan 

on piirretty pystyyn katkoviiva. 
• Mainitulla peruslämmityskattilalla tuotettava vuosienergia on edellä 

mainittujen suorien sekä pysyvyyskäyrän rajaama alue.
• Nimellistehon käyttöaika (tuotettu energiamäärä jaettuna nimellisteholla) on 

tällöin noin 4500 h. Verkoston huipputeholle 2100 kW (tiheä katkoviiva) 
mitoitetussa KPA-kattilassa keskeytyy energian tuotanto laitteistoista riippuen 
jo 400 – 500 kW tehontarpeessa. 

• Tällöin kattilalla tuotettavissa oleva vuotuinen energiamäärä ei ole suurempi 
kuin 1000 kW peruslämmityskattilalla tuotettaessa. Nimellistehon käyttöajaksi 
tulee noin 2600 h/a.

Esisuunnitteluvaihe  



Rakennuksen lämmitystarve syntyy
• Johtumishäviöistä ilmaan ja maahan
• Ilmanvaihdon lämmitystarpeesta
• Vuotoilman lämmityksestä
• Lämpimän käyttöveden tuottamisesta

Lämmitystehon tarve on näistä lasketun tehontarpeen 
summa vähennettynä sisäisillä lämmönlähteillä ja 
auringon lämmöllä

Lämmitystehon tarpeen määritys

Säästö-
mahdollisuudet
?



• Käytännössä muut kuin käyttöveden lämmitys 
määritetään tunnusluvulla, esim. 22 W/r-m³

• Käyttöveden lämmityksen tehontarve yksittäisen 
kiinteistön lämmitystehoa määritettäessä on aina 
laskettava laitteiden hankintavaiheessa

• Varaajan tilavuus vaikuttaa siihen, kuinka paljon 
laskennallisesta tehontarpeesta huomioidaan

Lämmitystehon tarpeen määritys



• Päärakennus 20–35 W/r-m3

• Navetta 500 W/lehmä/lämmin käyttövesi
• Lämmin juomavesi 80 W/lehmä
• Emakkosikala 20 W/r-m3

• Lihasikala 15 W/r-m3

• Kanala 15–20 W/r-m3

• Broileri/kalkkuna 25–35 W/r-m3

• Korjaamohallit 15 W/r-m3

• Lämpöverkko on kannattavaa rakentaa, jos rakennuskuutioita on yli 40 
kanavametriä kohti (riippuu lämpökanaalin hinnasta)
– Lämpöverkon häviö on 20-30 W/m ja 100-250 kWh/m/a

• Jos tilalla on ollut öljylämmitys, huipputehon tarve  on noin
öljynkulutus litroina jaettuna 200:lla (8 000 l => 40 kW)

Tarvekartoitus, lämpötehon tarpeet



• Huomioitava tehon tarpeen vaihtelu 
– Vuodenaika (kesällä vain lämmintä käyttövettä)
– Vuosien välillä 

– Polttoainevaraston mitoitus
– Huippukuorman varalämmitysjärjestelmät
– Polttoaineen/-aineiden valinta

Huipputeho ja polttoaineen kulutus



• Polttoaineen laatu vaikuttaa
– Palakoko ja tasaisuus  vaikutus siirtolaitteiden järeyteen
– Pölyisyys  vaikutus antureiden valintaan
– Kosteus  vaikutus laitteiston mitoitukseen 

(hakevarasto kylmä/lämmin, kattila, poltin, savukaasusuodin, savukaasupuhallin)

• Siirtojärjestelmän on selviydyttävä käytettävästä 
hakkeesta

• Polttoaineesta saatava energia laskee jyrkästi 
kosteuden noustessa  hyötysuhde huononee!

• Tuhka asettaa vaatimukset polttotekniikalle (tuhkan 
määrä ja sulamislämpötila)

Polttoaineen ominaisuudet vs. 
järjestelmä



BIOLÄMPÖLAITOKSEN SUUNNITTELU



Hakkeen vuosikulutus voidaan laskea kaavalla 3 x nimellisteho 
(kW) = hakkeen kulutus (i-m3) vuodessa. Siis esimerkiksi

– 100 kW kattilan kulutus  = 3 x 100  = 300 m3

– 20 MW voimalan kulutus = 3 x 20 000 = 60 000 m3

• Jos kattilaa käytetään täydellä kuormalla, voi kulutus olla jopa 
4 x, ja vastaavasti vajaalla teholla  esim. 2 x

• Hakkeen kosteus vaikuttaa kulutukseen 

– Jos kuivaa 20 % haketta kuluu 100 m3, 30 % 
haketta kuluu 130 m3 ja 50% kosteaa 200 m3

• Kuivalle polttoaineelle mitoitetulla kattilalla ei onnistu 
kostean polttoaineen tehokas käyttäminen

Hakkeen kulutuksen arviointi



BIOLÄMPÖLAITOKSEN SUUNNITTELU



• Polttoaine
– Tyyppi: raaka-aine, palakoko
– Energiatiheys = paljonko energiaa tietty tilavuus sisältää
– Säilyvyys varastossa (rankahake, kokopuuhake, pelletti…)

• Säiliön/varaston täyttötiheys (päivittäin, viikoittain…) 
• Haluttu eräkoko, esim. pelletin toimituksessa 

hintaportaita
• Rakennus- ja paloturvallisuusmääräykset
• Esteettiset ja  toiminnalliset seikat

Polttoaineen varastointi



BIOLÄMPÖLAITOKSEN SUUNNITTELU
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