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Tiivistelmä 

Tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa Östersundomin aluerakennuskohteen aurinkoenergian lämmönvarastointimahdol-

lisuuksia sekä selvittää varastoinnin kustannukset ja ympäristövaikutukset. Östersundomin alue itäisessä Helsingissä 

on nykyisellään maaseutua, josta pyritään tekemään kaupunkialuetta. Alueen suunnittelussa on keskitytty uusiin, 

innovatiivisiin energiaratkaisuihin, jotka otetaan huomioon jo esirakennusvaiheessa. Osana alueen energiaratkaisuna 

pyritään toteuttamaan myös lämmönvarastointia, joka mahdollistaisi kesällä kerätyn aurinkoenergian käytön talvella, 

kun lämmitystarve on suurin. 

 

Työn tavoitteena oli selvittää lämpövarastoinnin potentiaalia Östersundomin alueella. Selvitys suoritettiin tutkimalla 

olemassa olevaa tietoa ja mallinnuksen avulla. Aiempi aiheen tutkimus on keskittynyt pääasiassa matalan lämpötilan 

varastoihin, kuten porakaivovarastoihin ja akviferivarastoihin, jotka tarvitsevat lämpöpumpun. Tässä työssä keskityt-

tiin pääasiassa korkean lämpötilan varastoihin, joiden lämpöä voitaisiin käyttää suoraan lämmitykseen. Tutkimuksis-

sa on selvitetty lämmönvarastoinnin vaikutuksia saveen. Tutkimuksista käy ilmi, että vaikutukset leikkauslujuuteen ja 

vesipitoisuuteen ovat pieniä. Suurin vaikutus varastoinnilla on saven painumiseen. 

 

Mallinnuksessa keskityttiin energiapaaluvarastoon Östersundomin savimaalla. Mallinnus toteutettiin COMSOL-

Multiphysics-ohjelmalla, jonka avulla rakennettiin useita malleja energiapaalusta. Mallien avulla selvitettiin, että 

paras putkikonfiguraatio lämmönvarastoinnin kannalta on W-putki, jonka tilavuusvirtaus on 0,324 m³/h. Mallinnuk-

sesta kävi myös ilmi, että saven lämmönjohtavuudella on suuri vaikutus varaston toimintaan. Mallin pohjalta varaston 

toiminta tehostuu ensimmäisistä sykleistä. Kymmenennellä syklillä paalun tehokkuus oli 11 % parempi kuin neljällä 

ensimmäisellä syklillä. Mallinnuksessa tutkittiin myös energiapaalun toimintaa osana kaukolämpöverkkoa. Yksittäi-

nen energiapaalu ei pystynyt kymmenen syklin aikana nostamaan saven lämpötilaa riittävästi. Yhdeksän energiapaa-

lun yhteisvaikutusta kuvaavasta mallista kävi ilmi, että energiapaaluvarastolla on mahdollista yltää tavoiteltuun 70 °C 

lämpötilaluokkaan, ja varastolla saadaan lämmitettyä kaukolämpöverkon paluuvettä. 

 

Mallin pohjalta laskettiin myös energiapaaluvaraston alustavat investointikustannukset. Energiapaalun kustannukset 

ovat noin 2000 € suuremmat paalua kohti kuin normaalissa paalutuksessa. Verrattuna teräsakkuun energiapaaluvaras-

ton kustannukset suhteutettuna lämpömäärään ovat moninkertaiset. Varastoinnin ympäristövaikutukset ovat hyvin 

vaikeita arvioida. Alueen rakennettavuudelle ei varastoinnista mallin perusteella ole esteitä. Varaston lämpöhäiriö 

ulottuu noin 50 m päähän varastosta, joten sen reuna tulee sijoittaa tarpeeksi kauan saven muutoksille herkistä koh-

teista.  

 

Jatkotutkimuksissa tulee teettää kattava geologinen tutkimus alueesta, sillä saven ominaisuuksilla ja pohjaveden 

virtauksilla on suuri merkitys varastointiin. Lisäksi mallin tulokset tulee todentaa kenttätutkimuksin. Myös mallia 

tulisi laajentaa kattamaan useita kymmeniä energiapaaluja, jolloin varaston yhteisvaikutuksista saadaan parempi 

kuva.  
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ABSTRACT 
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Abstract 

The aim of this research was to research the possible heat storage solutions for the housing scheme of Östersundom 

and to determine the costs and environmental impacts of the storage. The area of Östersundom is located in eastern 

Helsinki. At its present state it is largely countryside, but the aim is to build it into a city. New, innovative energy 

solutions have been a main focus in planning the area. Solar energy is a big part of the planned energy solutions of 

the area. Seasonal heat storage is also a part of the planned solar energy production. Seasonal heat storage would 

make solar energy collection more feasible, as energy could be used during the winter, when the demand for energy is 

the highest. 

 

The research was conducted partly by assessing past research and partly by modelling the operation of a heat store. 

The previous research focused mostly on low temperature heat storages, the operations of which require a heat pump. 

In this research the focus was on high temperature heat storage technologies where the heat from the store can be 

directly used in heating. Past research has been made in order to determine the effects of heat storage on clay. The 

effects on shear strength and water content are minor. The most notable effect on clay is the settlement inside the 

store. 

 

The modelling part of the research was focused on a heat store consisting of energy piles in the clay areas of Öster-

sundom. The modelling was done by using COMSOL-Multiphysics to create models of energy piles for the condi-

tions of östersundom. Using the models it was determined, that the ideal pipe configuration for heat storage is a W-

pipe with a flow of 0,324 m³/h. It was also determined that the heat conductivity of clay has a significant effect on the 

storage. The model also showed that the operation of the pile improves after the first cycles. The efficiency of the pile 

is 11 % in the 10th cycle than it is in the first four cycles.  Another model was created in order to examine the perfor-

mance of an energy pile in the district heating system. A single pile was not able to produce enough heat for the 

district heating network in ten cycles. The model consisting of nine energy piles showed that the combined effect of 

the piles in the district heating network was able to heat the clay to the targeted temperature class of 70 °C. The mod-

el also confirmed that energy piles can be used to store heat for the district heating system.  

 

Using the modelling results, preliminary cost analysis of the energy pile store was made. The expenses of the energy 

pile are about 2000 € larger for a single pile than in normal foundations. Compared to a steel tank store the cost of 

stored energy per unit of heat is a lot larger. The environmental effects of heat storage are hard to determine. Heat 

storage causes no restrains for the construction of the area. The heat disturbance of the store reached 50 m from the 

edge of the store. The store has to be placed an adequate distance away from areas, in which a slight disturbance in 

the clay can have consequences.  

 

Further research is needed to determine the feasibility of heat storage in energy foundation in Östersundom. A com-

prehensive geological study is needed because the properties of the clay and groundwater flows have a significant 

effect on heat storage. The model should also be certified by field experiments. The model should also be expanded 

to cover more energy piles, as the combined effects would give better estimates on the performance of energy founda-

tions.   

Additional Information 
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1 JOHDANTO 

Kestävän energian tuottaminen on noussut yhdeksi tärkeimmistä keinoista ilmaston-

muutoksen torjumiseksi. Aurinkoenergia on tärkeä kestävän energian muoto, sillä sen 

potentiaali on valtava. CLEAR 17 -hankkeessa kartoitetaan Helsingin Östersundomin 

aurinkoenergiapotentiaalia. Östersundomin on tarkoitus olla aurinkoenergian käytössä 

edelläkävijä Euroopassa, ja aurinkoenergian vaatimukset otetaan huomioon jo alueen 

suunnitteluvaiheessa. 

Suomessa aurinkoenergian tuottaminen on ongelmallista, sillä sitä pystytään tuottamaan 

suuressa mittakaavassa vain kesällä, jolloin myös energian tarve on alhaisempi kuin 

talviaikaan. Jotta aurinkoenergian potentiaali Östersundomin leveysasteilla saataisiin 

valjastettua, tulee energialle suunnitella myös kausivarastoja, joista kesällä kerätty au-

rinkoenergia voidaan purkaa silloin, kun energian tarve on suurin. Tässä työssä on tut-

kittu alueelle mahdollisesti sopivia lämmönvarastointitekniikoita.  

Lämmön varastoinnista on viime vuosikymmeninä tuotettu paljon tutkimuksia. Tutki-

muksissa on kuitenkin keskitytty pääasiassa matalalämpöisiin varastoihin, joissa käyte-

tään lämpöpumppua. Östersundomin tapauksessa varastointi haluttiin rajata korkealäm-

pötilaisiin, 70 °C lämpövarastoihin, joista saatua lämpöä voitaisiin käyttää ilman läm-

pöpumppua. Lisäksi lämpövaraston tulisi toimia osana kaukolämpöverkkoa. Östersun-

domin alueella sijaitsee laajoja savikoita, jotka joudutaan paaluttamaan aluetta rakenta-

essa. Ensisijaiseksi tutkimuskohteeksi valikoituivatkin energiapaalut, jotka vähentäisivät 

lämpövaraston investointikustannuksia. Korkealämpöisistä varastoista ja energiapaaluis-

ta on suhteellisen vähän tutkimustietoa, joten tutkimus on alueellaan uutta. 

Työn tavoitteena on tutkia korkealämpöisen lämpövaraston mahdollisuuksia ja toimin-

taa Östersundomin alueella. Tutkimusongelmaa pyrittiin selvittämään kirjallisuuden 

pohjalta ja mallinnuksella.Mallinnuksessa käytettiin COMSOL-multiphysics-ohjelmalla 

tehtyjä kolmiulotteisia elementtimalleja. Mallinnuksessa keskityttiin energiapaalun toi-

mintaan Östersundomin savimaalla. Mallintamalla pyrittiin selvittämään varastoinnin 

kannalta paras putkikonfiguraatio, tutkia saven ja paalun täytemateriaalin lämmönjohta-

vuuden vaikutusta varastointiin, selvittää paalun vakiintunut toiminta, tutkia energiapaa-
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lun toimintaa kaukolämpöverkossa sekä selvittää useiden paalujen yhteisvaikutuksen 

merkitys sekä ideaalinen paaluväli. Lisäksi mallinnuksella pyrittiin selvittämään mah-

dollisia ympäristövaikutuksia. Mallinnustuloksien avulla tehtiin varastoinnin kustannus-

arvio, jota verrattiin teräsakkuvarastoon. Tutkimuksessa selvitettiin myös varastoinnin 

vaikutuksia saven ominaisuuksiin, ympäristöön, biodiversiteettiin sekä rakennettavuu-

teen. 

Työssä on ensin esitelty kohdealue. Tämän jälkeen työssä on esitetty kirjallisuuskatsaus, 

jossa on selvitetty Östersundomin alueen potentiaalisia varastointitekniikoita, lämpöva-

rastoinnin vaikutuksia saven ominaisuuksiin sekä esimerkkitapauksia aiemmista varas-

tointiprojekteista. Kirjallisuuskatsauksen jälkeen työssä on esitetty tutkimusmenetelmät, 

joilla ongelmaa on pyritty ratkaisemaan. Tämän jälkeen työssä on esitetty tulokset ja 

tulosten käsittely, jossa on käsitelty tulosten lisäksi varastoinnin kustannukset sekä va-

rastoinnin vaikutukset ympäristöön, saveen ja biodiversiteettiin. 
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2 TUTKIMUSKOHTEEN ESITTELY 

Östersundomin kaava-alue sijaitsee Itä-Helsingissä Sipoon länsirajalla (Kuva 1). Öster-

sundom liitettiin Helsingin 55. kaupunginosaksi vuonna 2009. Alue on nykyisin pääosin 

maaseutua, mutta vuonna 2008 kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymien alustavi-

en suunnitteluperiaatteiden mukaan siitä tehdään osa kaupunkia. Liitosalueen asukasta-

voite on vähintään 30000. Alueesta suunnitellaan pääosin pientalokaupunginosaa, joka 

tukeutuu joukkoliikenteeseen. Suunnitelmien mukaan liitosalue liitetään muuhun Hel-

sinkiin pääkadulla ja raideliikenne pyritään ulottamaan Sipoon Söderkullaan asti. Alu-

eella sijaitsevat Natura 2000 -alueet pyritään punoa osaksi kaupunkirakennetta. Kunta-

tekniikassa pyritään hyödyntämään ja kehittämään ilmastonmuutoksen kannalta hyviä ja 

uusimpia ekotehokkaita tekniikoita.  (Ladec Oy 2013) 

 

Kuva 1. Östersundomin sijainti Helsingin kartalla. (Helsingin Kaupunki 2013) 
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Östersundomin alueesta noin 250 ha on merialuetta. Östersundomissa sijaitsee myös 2. 

luokan pohjavesialue, mutta alueella ei sijaitse vedenottamoita. Alueen kallioperä on 

murros- ja siirrosvyöhykkeiden lohkomaa mosaiikkia, joka sijaitsee lähellä maanpintaa. 

Kallioperä muodostuu kovista syväkivilajeista, kuten graniitista. Alueen maaperä muo-

dostuu pääasiassa kallioiden reunoihin kasaantuneesta moreenista ja laakson pohjan 

savikerroksista. Alueen korkein kohta on noin 60 m korkeudessa merenpinnasta. Ranni-

kolla maasto on hyvin alavaa peltomaisemaa, josta nousee kallioselänteitä (kuva 2). 

Östersundomin alueen maaperäkartta on esitetty kuvassa 3. (Helsingin kaupunkisuunnit-

teluvirasto 2009) 

 

Kuva 2. Östersundomin rannikkoalueen alavaa peltomaisemaa. 
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Kuva 3. Östersundomin maaperäkartta (Geologian tutkimuskeskus 2013) 

 

Östersundomin energiaratkaisuissa pyritään käyttämään uusimpia uusiutuvan energian 

ratkaisuja. Östersundomista ollaan tekemässä ekologisen kaupunkirakentamisen edellä-

kävijää Euroopassa. Östersundomin energiaratkaisuissa panostetaan energiatehokkuu-

teen, lähellä tuotettuun energiaan ja älykkääseen sähkö- ja lämpöverkostoon. Tärkeänä 

osana Östersundomin energiastrategiaa on alueen aurinkoenergiajärjestelmä, jossa au-

rinkoenergiaa tuotetaan, käytetään ja varastoidaan. Aurinkoenergiajärjestelmä on tarkoi-

tus ottaa huomioon jo kaavoitusvaiheessa, jolloin aurinkoenergian tuotosta ja varastoin-

nista aiheutuvat kustannukset pienenevät. Ladec Oy:n CLEAR17-hankkeessa selvite-

tään aurinkoenergian mahdollisuuksia osana Östersundomin kaava-alueen energiarat-

kaisuja. CLEAR17-hankkeen tueksi Ilmatieteenlaitos on suorittanut aurinkosäteilymit-

tauksia Östersundomin alueella. (Ladec Oy 2013) 
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3 LÄMPÖENERGIAN VARASTOINTI 

Lämpöenergian varastointi on tärkeää aurinkoenergiapotentiaalin kannattavan valjasta-

misen toteuttamiseksi Östersundomin oloissa, joissa auringosta saadaan energiaa lähin-

nä kesäkuukausina, kun lämmitystarve on suurin talvella. Maksimihyödyn saavuttami-

seksi aurinkoenergiasta tuleekin alueella keskittyä löytämään sopivin lämmönvarastoin-

titekniikka aurinkolämmölle vuodenaikojen välille. Erilaisia tekniikoita lämpöenergian 

varastoinnista on tutkittu paljon viime vuosikymmenien aikana. Eniten käyttökokemusta 

energian varastoinnista ja maalämmön hyödyntämisestä on porakaivoista kalliomaissa, 

joihin on varastoitu hukkalämpöä voimalaitoksista tai jäähdytyksessä syntyvää hukka-

lämpöä. Yleensä varastot ovat toimineet yhdessä ilmalämpöpumppujen kanssa, jolloin 

varaston lämpötilaero varaston ja lämmitettävän tilan välillä ei tarvitse olla merkittävän 

iso. 

Östersundomin tapauksessa alueelle on kaavailtu aurinkoenergian säilömistä korkea-

lämpötilaiseen varastoon, jonka lämpötila on +70 °C. Tällöin energiavaraston hyödyn-

tämiseen ei tarvitse erillisiä lämpöpumppuja, vaan lämpöä voidaan käyttää suoraan tila-

lämmitykseen ja käyttöveteen. Korkealämpöisten varastojen rakentamisen esteenä ovat 

yleisesti olleet huolet maaperän muutoksista, mutta tutkimusten valossa lämmön varas-

tointi maahan on kannattavaa korkeammissakin lämpötiloissa (Gabrielsson et al. 1997).  

Aurinkolämpövarastot voidaan jakaa kolmeen kategoriaan varastointimekanismin pe-

rusteella. Vapaan lämmön varastoissa aurinkoenergia muutetaan vapaaksi lämmöksi 

valittuun materiaaliin ja varastoitu lämpö otetaan varastosta silloin, kun sitä tarvitaan. 

Latenttilämpövarastoissa aurinkoenergia säilötään lähes isotermisesti faasimuutosmate-

riaaleihin. Latenttilämpövarastoissa saavutetaan korkeampi energiatiheys kuin vapaan 

lämmön varastoissa. Kemiallisessa lämmön varastoinnissa lämpö siirretään varastoon 

kemiallisten reaktioiden ja sorption välityksellä. Latenttilämpövarastointi ja kemiallinen 

lämmön varastointi ovat suhteellisen uusia tutkimuskohteita, joten tässä selvityksessä 

keskitytään vapaan lämmön varastointiin. Vapaan lämmön varastot voidaan jakaa ve-

teen perustuviin varastoihin, kivikerrosvarastoihin sekä kallio- ja maaperävarastoihin. 

(Xu et al. 2013)  
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3.1 Lämpöenergian varastointi maahan 

Varastoitaessa lämpöä maahan maa lämmitetään latausvaiheessa ja viilennetään purku-

vaiheessa. Lämmön varastointi maahan tapahtuu yleensä porarei’illä tai putkistoilla, 

jotka voidaan sijoittaa pystysuoraan, vaakasuoraan tai tiettyyn kulmaan. Yleisesti läm-

pöä varastoidaan joko peruskallioon tai maakerrokseen. (Nordell & Söderlund 2000) 

Maan lämmönvastuksen johdosta maahan varastointi sopii lähinnä kausivarastointiin. 

Lyhytaikaisen varastoinnin toteuttamiseen tulee varastossa olla lisäksi esimerkiksi teräs-

säiliö, joka toimii lisäksi puskurivarastona. Lisäksi lämpöenergian varastointi maahan 

vaatii suuren tilavuuden, sillä maan lämpökapasiteetti on huomattavasti pienempi kuin 

veden. Varastointimateriaalina maa on kuitenkin ilmaista ja sitä on paljon saatavilla, 

joka tekee maavarastoista houkuttelevan vaihtoehdon isoihin lämpövarastoihin. (Xu et 

al. 2013) 

Maahan varastoinnilla on kuitenkin myös negatiivisia puolia. Lämmön varastoinnilla 

maahan on korkeat investointikustannukset. Vaikka maa on ilmaista, sen kaivaminen ja 

poraaminen on kallista. (Xu et al. 2013) Esimerkkitapauksessa Neckarsulmissa läm-

mönvaihtimien materiaalit ja porakaivojen poraus yhdessä ylimääräisten maansiirtojen 

kanssa (kaivaminen ja täyttö) vastasivat 69 % koko varaston hinta-arviosta. (Schmidt et 

al. 2003) Lisäksi korkeiden lämpötilojen varastot maassa vaativat pitkän ajan päästäk-

seen tyypilliseen tehokkuuteen, jossa maa saavuttaa halutun varastointilämpötilan. 

Lämmönsiirto maassa on paljon hitaampaa kuin vedessä, joten tyypillisen tehokkuuden 

saavuttamiseen voi mennä 3 – 5 vuotta. (Lundh & Dalenbäck 2008) 

3.1.1 Lämmön maaperävarastointiin vaikuttavat tekijät 

Maaperän käyttäytymistä maaperävarastoinnissa määrittää pääasiassa kolme parametria: 

maahan siirretty lämpöenergia Qm [J], maan lämmönjohtavuus k [W/mK] ja maaperän 

lämpökapasiteetti tilavuuden suhteen Cv [J/m³K]. Maaperän lämpökapasiteetti ja maan 

lämmönjohtavuus ovat maaperän ominaisuuksia, kun taas maahan siirretty lämpöener-

gia on riippuvainen syötetystä energiasta. Lisäksi maaperävarastointiin vaikuttavat 

lämmönvaihtimen osien lämmönjohto-ominaisuudet. 
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Maaperän lämmönjohtavuus koostuu maapartikkelien, veden ja ilman lämmönjohta-

vuusominaisuuksista. Johansen (1975) kehitti kaavan 1 maan lämmönjohtavuuden las-

kemiseksi: 

 

        
            

            
     ,         (1) 

missä  kkuiva on kuivan maan lämmönjohtavuus [W/mK] ja 

 ρd maan kuivatiheys [kg/m³].   

 

Johansen (1975) esitti myös kaavan 2, josta voidaan arvioida hienojakoisen maan, kuten 

saven lämmönjohtavuutta: 

 

                                 ,        (2) 

missä k on hienojakoisen maan lämmönjohtavuus [W/mK] ja 

 w maan vesipitoisuus [%]. 

  

Kuvassa 4 on esitetty kaavan 2 pohjalta laskettu hienojakoisen maan lämmönjohtavuus 

eri vesipitoisuuksilla ja kuivatiheyksillä. Hienojakoisen maa-aineksen lämmönjohtavuus 

on vahvasti riippuvainen maan vesipitoisuudesta ja kyllästysasteesta (Kuva 4). Suurin 

lämmönjohtavuuden arvo, noin 1,8 W/mK saavutetaan 100 % kyllästymisasteella suu-

rimmalla kuivatiheydellä. Yleisesti saven lämmönjohtavuus on välillä 1,1 – 2,5 W/mK 

riippuen vesipitoisuudesta ja kyllästymisasteesta. (Uponor 2012) 
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Kuva 4. Hienojakoisten maiden lämmönjohtavuus eri vesipitoisuuksilla ja kuivatihe-

yksillä.(Andersland & Ladanyi, 2004) 

  

Myös maan lämpökapasiteetti voidaan laskea sen osien lämpökapasiteetista ja massa-

osuuksista. Yleisesti maalajien lämpökapasiteetti vaihtelee välillä 670 – 1050 J/kgK. 

(Esch 2004) Lämpökapasiteetti sulalle maalle voidaan laskea kaavasta 3: 

   
 

 
                    ,                              (3) 

missä c on maan lämpökapasiteetti [J/kgK], 

 m kokonaismassa [kg], 

 cs, cw, cair lämpökapasiteetti maa-ainekselle, vedelle ja ilmalle [J/kgK] ja 
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 ms, mw, mair maa-aineksen, veden ja ilman massa [kg]. 

 

Maan ominaislämpökapasiteetti on maan lämpökapasiteetin suhde veden lämpökapasi-

teettiin, jolloin maan lämpökapasiteetti tilavuuden suhteen saadaan kaavasta 4: 

 

    
  

  
          

 

   
    ,         (4) 

 

missä ρd on veden tiheys [kg/m³] ja  

Cvw veden lämpökapasiteetti [J/m³K]. (Andersland & Ladanyi 2004) 

 

Kuvassa 5 on esitetty maaperävarastoinnissa käytettävän maalämmönvaihtimen (ener-

giapaalun) lämpövirrat. Latauskaudella lämmönvaihtimen inlet-päähän syötetään läm-

mintä lämmönsiirtonestettä, joka matkallaan outlet-päähän siirtää lämpöä ympäröivään 

maahan. Purkukaudella viileämpää vettä syötetään lämmönvaihtimeen, jossa lämpi-

mämpi maa lämmittää vettä matkallaan outlet-päähän.  

 

 

Kuva 5. Energiapaalun lämpövirrat maaperässä. 
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Lataus- ja purkukausina inlet- ja outlet-päiden väliin syntyy siis lämpötilaero ΔTt [K], 

jonka perusteella voidaan määritellä lämmönvaihtimen lämpöteho W [W]. Mitä suu-

rempi ΔTt, sitä enemmän lämpöenergiaa siirtyy lämmönsiirtonesteestä maahan tai maas-

ta nesteeseen. Lisäksi maaperään siirtyvä lämpötila riippuu lämmönsiirtonesteen tila-

vuusvirtauksesta, tiheydestä ja ominaislämpökapasiteetista.  W voidaan laskea yhtälöstä 

5 (Hassani Nezhad Gashti et al. 2013): 

 

          ,           (5) 

missä  q  on lämmönsiirtonesteen tilavuusvirtaus [m³/s], 

    lämmönsiirtonesteen tiheys [kg/m³] ja 

    lämmönsiirtonesteen ominaislämpökapasiteetti [J/kgK]. 

  

Lämmönvaihtimesta saatava lämpömäärä Q on lämpötehon integraali ajan suhteen. 

Lämpömäärä lasketaan kaavasta 6 (Hassani Nezhad Gashti et al. 2013): 

   ∫     
  

  
,                                               (6) 

missä  t1, t2 on aika [s]. 

Maanalaisen veden ja vesihöyryn lämmönsiirtomekanismit ovat monimutkaisia. Lämpö 

siirtyy maassa pääasiassa konvektion avulla. (Nordell & Hellström 2000) Korkeammis-

sa varastointilämpötiloissa höyrydiffuusion vaikutus korostuu varsinkin kyllästämättö-

missä olosuhteissa. Yleisesti konvektio on kuitenkin pääasiallinen lämmönsiirtomeka-

nismi varsinkin hienojakoisessa maassa, ja höyrydiffuusion ja säteilyn vaikutusta voi-

daan pitää vähäisenä. (Gabriellson et al. 1997) Lämmönvarastoinnissa maahan tulee 

ottaa huomioon pohjaveden liike ja lämmönsiirtymiseen liittyvät maan ominaisuudet. 

Lämmön varastointi maahan vaatii tarkat geotekniset tutkimukset, joissa selvitetään 

maan ominaisuudet sekä pohjaveden liike. Pohjaveden liike savessa on usein hyvin hi-

dasta, joten se on usein sopiva varastointimateriaali. Karkeammassa materiaalissa, kuten 

hiekassa pohjavesivirtaus kiihtyy, joka voi viedä varastoitavan lämmön pois varastosta, 

jolloin tehokkuus laskee. Kalliossa veden virtausta on vaikea arvioida, koska vesi liik-
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kuu pääasiassa kiven murtumissa ja ruhjeissa. (Nordell & Hellström 2000) Van Meursin 

(1986) laskujen mukaan lämpövarastoon tulee asentaa hydrauliset seinämät, jos pohja-

veden nopeus ylittää 0,05 m/vrk. 

3.1.2 Porakaivovarasto 

Porakaivovarastoja (Borehole Thermal Energy Storage, BTES) käytetään lämmönvaras-

tointiin yleisesti kalliomaalla sekä maaperässä. Porakaivojen syvyys peruskalliovaras-

toissa on yleensä noin 100 – 150 m. Maakerroksessa porakaivojen syvyys riippuu pit-

kälti maakerroksen syvyydestä. Porakaivovarastot voivat olla suljettuja tai avoimia. 

Suljetuissa porakaivoissa lämmönsiirtoneste kiertää suljetussa piirissä, jossa lämpö siir-

tyy maahan putken seinämän kautta. Avoimissa porakaivovarastoissa kiertävä vesi on 

suorassa kosketuksessa porakaivon seinämiin. Avoimen porakaivovaraston lämmönjoh-

tavuus on parempi kuin suljetun, mutta niissä voi syntyä kemiallisia ongelmia, kun ve-

teen liukenee metalleja ja kiintoaineita maasta. (Nordell & Söderlund 2000) 

Maakerroksessa käytetään lähes aina suljettua porakaivovarastoa. Porakaivovarasto sa-

veen tehdään yleisesti painamalla. Maahan poraaminen on noin 5 – 10 kertaa kalliimpaa 

kuin kallioon poraaminen. Lisäksi porakaivojen etäisyys maakerroksessa tulee olla pie-

nempi kuin kalliossa, koska maakerroksen lämmönjohtavuus on yleisesti pienempi kuin 

kalliolla. Kalliossa yleinen kaivoväli on noin 4 metriä, maakerroksessa noin 2 m. Toi-

saalta maaperän lämpökapasiteetti on korkeampi kuin kallion. Maakerroksen ominai-

suudet riippuvat huomattavasti huokoisuudesta ja vesipitoisuudesta. (Nordell & 

Söderlund 2000) 

3.1.3 Energiapaaluvarasto 

Energiapaaluissa yhdistyy rakennuksen perustus ja maalämmön käyttö lämmityksessä. 

Energiapaaluja suunniteltaessa on otettava huomioon, että paalun kanto-ominaisuudet 

eivät saa huonontua energian talteenotosta. Energiapaalut soveltuvat sellaisiin kohtei-

siin, jotka vaatisivat muutenkin paalutusta, jolloin energiapaaluista saatava hyöty voi-

daan ottaa huomioon esirakentamisessa, vähentäen investointikustannuksia. Energiapaa-

luja voidaan käyttää kaikissa syvissä perustuksissa. Energiapaalujen päälle rakennettava 
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infrastruktuuri määrää yleensä paalujen määrän ja paaluvälin; energian talteenoton kan-

nalta mitoitettavat perustukset ovat yleensä kalliita. (Rautaruukki Oyj 2011) 

Energiapaalu koostuu kantavasta paalusta ja sen sisään rakennetusta lämmönvaihdin-

putkijärjestelmästä. Energiapaalut voidaan jakaa asennustyypin mukaan elementtipaa-

luihin ja kaivinpaaluihin. Elementtipaalut ovat valmiiksi rakennettuja paaluja, jotka 

asennetaan maahan sellaisinaan. Elementtipaaluja ovat esimerkiksi massiiviset betoni-

paalut sekä teräspaalut. Kaivinpaalut asennetaan paalutuspaikalla täyttämällä sylinte-

rinmuotoinen aukko betonilla. Energiapaalut voidaan jakaa myös asentamistavan perus-

teella lyöntipaaluihin ja porapaaluihin. Lyöntipaalut asennetaan maahan lyömällä tai 

painamalla staattisen paineen avulla. Porapaalu asennetaan valmiiksi porattuun reikään. 

(Uponor 2012) 

Energiapaalun sisälle tuleville lämmönvaihtimille on myös useita konfiguraatiomahdol-

lisuuksia. Yksinkertaisimmillaan paalun sisälle sijoitetaan yksi U-putki, joka toimii 

lämmönvaihtimena. Isompiin paaluihin voidaan sijoittaa useampia putkia joko rinnak-

kain tai ristiin. W-putkea, jossa putki kiertää ylimääräisen lenkin paalun sisällä, on tut-

kimuksissa pidetty varteenotettavana vaihtoehtona energiapaaluun. (Gao et al. 2008) 

Lämmönvaihdinputket ovat yleisesti HDPE-muovia. Isommissa lämpötilaluokissa lii-

kuttaessa putkistojen tulee olla PE-X-muovia, joka kestää korkeampia lämpötiloja pa-

remmin. (Uponor 2012) 

Energiapaaluja on käytetty kattamaan peruslämmitystä ja –viilennystä lämpöpumppuun 

kytkettynä. Viilennysaikana syntynyt hukkalämpö johdetaan takaisin maahan, jotta 

maaperän lämpöprofiili ei muutu laskien lämmitystehoa. Lämmön varastointia lämpö-

paaluilla on tutkittu vain vähän. Korkeammilla lämpötiloilla, kuten Östersundomin ta-

voitellulla 70 °C:n lämpötilaluokalla, voi olla vaikutus paalujen kantaviin ominaisuuk-

siin, joka voisi johtaa ongelmiin perustuksen statiikassa. (Rautaruukki Oyj 2011) 

Energiapaaluja on käytetty onnistuneesti mm. Itävallassa, jossa ostoskeskuksen 800 

paalusta 650 sisälsi lämmönvaihtimet. Ostoskeskusen alla maaperä oli pääosin savea 

noin 40 m syvyydeltä. Energiapaalut toimivat maalämmöllä, jota ladattiin kesäisin 

ostoskeskuksesta saatavalla hukkalämmöllä. Energiapaalujen avulla on 
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ostoskeskuksessa pystytty säästämään merkittäviä määriä fossiilisia polttoaineita ja 

sähköä. (Brandl 2013) Myös suomessa energiapaaluhankkeita on toteutettu muutamia 

2000-luvun aikana. Esimerkiksi Jyväskylän Technopoliksen Innova II –rakennukseen 

asennettiin 38 energiapaalua, joiden pituus oli noin 30 m. Myös Jyväskylässä kesällä 

syntyvä hukkalämpö johdetaan takaisin maahan. Arvioiden mukaan energiapaalut 

tulevat kattamaan noin 68 – 79 % lämmitystarpeesta ja noin 33 – 40 % 

jäähdytystarpeesta. (Vesamäki 2011) Korkealämpötilaisten energiapaaluvarastojen 

toiminnasta on vain vähän kokemusta.   

3.1.4 Lämmönvarastointi vaakaputkistoon 

Vaakaputkivarastossa maahan asennetaan putkistosilmukoita maansuuntaisesti. Yleises-

ti putkistosilmukat sijoitetaan noin 0,5 – 0,8 metrin päähän toisistaan. Yleisesti käytetty 

putkikoko vaakaputkistoissa on 40 mm. Vaakaputkistot asennetaan noin 1,2 – 1,5 met-

rin syvyyteen, riippuen alueen sääolosuhteista ja maalajista; putkistot sijoitetaan routa-

rajan alapuolelle. Vaakaputkistojen etuja ovat pienet investointikustannukset, helppo 

asennus ja matala asennussyvyys, jolloin vaikutukset maan hydrologisiin ominaisuuk-

siin on pieni. Östersundomin tapauksessa vaakaputkistovaraston rakentaminen kuitenkin 

vaikeuttaisi päällerakennettavuutta huomattavasti, koska perustusten rakentaminen tihe-

än vaakaverkoston päälle olisi vaikeaa. Yksi varteenotettava vaihtoehto Östersundomiin 

on vaakaputkistojen lisääminen peruslaattaan, jolloin lämpövarasto ei vaikeuttaisi pe-

rustusten rakentamista. (Uponor 2012) 

3.2 Lämpöenergian varastoiminen veteen 

Vettä pidetään hyvänä energianvarastointimateriaalina, koska sillä on korkea lämpöka-

pasiteetti, ja energian lataaminen ja purkaminen on nopeaa. Lämpöenergian varastointi 

veteen voidaan yleisesti jakaa säiliövarastoihin ja akviferivarastoihin. Säiliövarastoissa 

energiaa varastoidaan keinotekoisiin säiliöihin, kun taas akviferivarastoissa varastointiin 

käytetään luonnollisia pohjavesikerroksia. (Xu et al 2013) 

3.2.1 Terässäiliövarasto 

Terässäiliövarastot ovat yleisimpiä energiavarastoja niiden korkeiden lataus- ja purkute-

hojen johdosta. Terässäiliövarastot soveltuvat hyvin lyhytkestoisten kulutus- ja tuotan-
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tohuippujen tasaamiseen. Terässäiliöt voidaan sijoittaa maan alle, jolloin ympäröivä 

maa vähentää keinotekoisen eristyksen tarvetta. Lisäksi terässäiliöt voidaan sijoittaa 

rakenteiden ulkopuolelle tai katoille. (Bauer et al. 2010) 

Terässäiliövarastot voivat olla joko paineistettuja, matalapaineisia tai paineettomia (il-

manpaineisia). Paineellisina terässäiliövarastoja käytetään useimmiten pienikokoisina, 

0,1 – 10 m³ varaajina, joita käytetään usein kiinteistökohtaisina energia- ja käyttöveden 

varaajina. Paineellistaminen mahdollistaa terässäiliövarastossa korkean lämpötilan käy-

tön, mutta tyypillisesti terässäiliövarastot toimivat alle +95 °C lämpötiloissa. Matala-

paineiset terässäiliövarastot ovat tyypillisesti alle 2000 kuutiometrin kokoisia, ja niiden 

käyttölämpötila on noin +110 °C. (Nordell & Söderlund 2000) 

Ilmanpaineiset terässäiliövarastot voivat olla kooltaan 100 – 50000 m³. Ilmanpaineisen 

terässäiliövaraston paine pidetään noin yhdessä kilopascalissa vesipinnan päällä sijait-

sevan höyrytyynyn avulla. Ilmanpaineista terässäiliövarastoa voidaan käyttää alle +100 

°C lämpötiloissa. (Xu et al. 2013) Paineeton terässäiliövarasto on käytössä todettu kus-

tannustehokkaaksi ja toimintavarmaksi ratkaisuksi kaukolämpövarastona kymmenien 

tuhansien kuutioiden kokoon asti. Esimerkiksi Saksan Friedrichshafenissa 12000 m³ 

terässäiliövarasto yhdistettynä katoille sijoitettuihin aurinkokeräimiin pystyi tuottamaan 

21 – 30 % alueen lämmöntarpeesta vuosien 1997 – 2003 välisenä aikana. (Raab et al. 

2004) Useissa lämmönvarastointikohteissa terässäiliövarastoja käytetään myös väliai-

kaisvarastoina lämpökeräinten ja muiden lämpövarastojen välillä. (Xu et al. 2013) 

3.2.2 Kallioluolavarastointi 

Kallioluolavarastoa (Rock Cavern  Energy Storage, CTES) käytetään vain suuren mitta-

kaavan (yli 100000 m
3
) lämmönvarastointiin.  Pääasiallinen lämpöä varastoiva massa 

on luolassa oleva vesi; ympäröivä kallio toimii kausivarastoinnissa osana varastoivaa 

massaa. CTES-varastot ovat useimmiten käytöstä poistuneita kalliotiloja, jotka ovat 

varastoinnille epäsuosiollisesta geometriastaan huolimatta kustannustehokkaita kohteita 

pienten rakennuskustannusten johdosta. (Nordell & Söderlund 2000) 

CTES-varastointia vaikeuttavat kuitenkin useat tekniset ongelmat. Kallioluolan vesipiiri 

tulee erottaa lämmitysjärjestelmästä lämmönsiirtimin, mikä rajoittaa tehoa ja vähentää 
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varaston käytettävää lämpötilaeroa. Lisäksi lämmönsiirtimet lisäävät kallioluolavaras-

toinnin kustannuksia. Lämmönsiirtimet ja pumppuasema tulee sijaita pohjaveden ala-

puolella, joka nostaa rakennuskustannuksia. Myös pohjaveden epäpuhtaudet ja aiemman 

käytön jäämät voivat liata lämmönsiirtimiä. (Xu et al. 2013) 

Kallioluola voidaan myös louhia varastointia varten. Uuden kallioluolan varastointikus-

tannukset eivät kuitenkaan ole kilpailukykyisiä terässäiliövarastojen kanssa korkeista 

lämpöhäviöistä johtuen. Kallioluolan lämpöhäviöt johtuvat merkittävästi kallion rikko-

naisuudesta. Rikkonaisessa kalliossa pohjaveden liike voi lisätä häviöitä. Kallioluolien 

käyttö lämmönvarastointiin on kannattavaa vain suurissa tilavuuksissa, joissa lämpöhä-

viöt jäävät suhteellisen pieniksi. Kallioluolat ovat sopivampia kaukojäähdytyksen kyl-

mävarastoina, jolloin kallioperän luonnollinen lämpötilataso on lähempänä käyttöläm-

pötilaa. (Nordell & Söderlund 2000) 

3.2.3 Akviferivarasto 

Akviferivarastossa (Aquifer Thermal Energy Storage – ATES) lämpöä varastoivana 

massana toimii huokoinen kallio- tai maaperä, jossa on paljon pohjavettä. Pohjaveden 

tulee olla lähes liikkumattomassa tilassa, jotta varastoinnin häviöt säilyvät kohtuullisina. 

Lottner et al. (2000) mukaan akviferivarastot ovat lupaava ja kustannustehokas vaihto-

ehto lämmön kausivarastointiin.  

Akviferivarastossa lämpöenergiaa ladataan ja puretaan kahden tai useamman lämpöva-

rastointiin soveltuvaan pohjavesikerrokseen ulottuvan kaivon kautta.  Pohjaveden käyttö 

lämmönsiirrossa parantaa akviferivaraston tehoa suhteessa maaperävarastoihin, joissa 

lämmönsiirto tapahtuu suljetussa muoviputkistossa. (Xu et al. 2013) 

Akviferivaraston ongelmia aiheuttavat puutteelliset varastointia edeltävät geotekniset 

tutkimukset. Pohjaveden käyttäytyminen on monimutkaista ja riippuu vahvasti kohteen 

hydrogeologisista olosuhteista, jotka tulisi selvittää tarkasti ennen akviferivaraston ra-

kentamista. Vääränlaiset olosuhteet nostavat lämpöhäviöt suhteettoman korkeiksi. Li-

säksi akviferivarastot rajoittavat alueen pohjaveden käyttöä ja pohjavesi voi myös liata 

lämmönsiirtimiä. (Schmidt et al. 2003) 
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Akviferi-varaston vaatimukset maaperän ja pohjavesiolosuhteiden suhteen rajaavat sen 

käyttöä, mutta niitä on rakennettu yli 1000. Useimmat akviferivarastoista sijaitsevat 

Alankomaissa, Saksassa ja Skandinaviassa, jossa niitä voidaan käyttää yhdistettyyn 

lämmittämiseen ja viilentämiseen. Esimerkiksi Saksan Neubrandenburgissa toimivasta 

ATES-varastosta on purettu vuodesta 2005 asti noin 6000 MWh vuodessa 46 % tehok-

kuudella. (Kabus & Wolfgramm 2009) 

3.3 Aurinkoenergian yhdistäminen maaperävarastoon Kanadan Oko-

toksissa 

Okotoksissa, Kanadan Albertassa avattiin vuonna 2007 Drake Landingin aurinkoener-

giayhteisö, jossa kesällä saatava ylimääräinen aurinkoenergia varastoidaan maahan, 

josta sitä käytetään talvikuukausina tilan lämmittämiseen. Alue koostuu 52 omakotita-

losta, joiden tilan- ja vedenlämmitys toteutetaan aurinkoenergian avulla. Projekti on 

ollut onnistunut ja sen viiden vuoden tavoite saada 90 % lämmitysenergiasta aurinko-

lämmöllä on ylitetty. Kuvassa 6 on esitetty Drake Landingin aurinkoenergiaverkoston 

toimintaperiaate. (Drake Landing Solar Community 2013) 

 

Kuva 6. Drake Landingin aurinkoenergiaverkoston toimintaperiaate. (Mukaillen 

Drake Landing Solar Community, 2013) 
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Drake Landingin aurinkoenergia kerätään 800 aurinkopaneelilla, jotka on sijoitettu auto-

tallien katoille. Tyypillisenä kesäpäivänä paneelit tuottavat 1,5 MW lämpöä, joka syöte-

tään kaukolämpöverkkoon. Paneeleilla lämmitetään glykoliliuosta, joka johdetaan 

maanalaisia, eristettyjä putkia pitkin yhteisön lämmönvaihtimeen. Lämmönvaihdin 

muuntaa lämmön veteen, joka säilötään energiakeskuksen lyhytaikaiseen lämmönvaras-

tointiin tarkoitettuun säiliöön (Short-term storage tanks, STTS). STTS koostuu kahdesta 

120 m³ terässäiliöstä. Jokaisella alueen talolla on myös omat aurinkokeräimet, jotka 

lämmittävät asuntojen käyttöveden. (Drake Landing Solar Community 2013) 

Drake Landingissa käytetään kausivarastona porakaivovarastoa, johon lämpö johdetaan 

kesäkuukausina lyhytaikaisesta lämpövarastosta. Porakaivovarastossa on 144 37 m sy-

vää porakaivoa. Porakaivojen väli on 2,25 metriä. Porakaivossa on käytetty yksinkertai-

sia PEX-U-putkia, joiden halkaisija on 25 mm. U-putkia ympäröi 40 mm laastiputki 

parantamaan lämmönjohtavuutta. Porakaivovaraston halkaisija on 35 m, ja sen pinta on 

eristetty 200 mm XPS-eristyksellä. Lisäksi XPS-eristyksen alla on 0,4 m syvyinen hiek-

kakerros. Lämpövaraston päällä on maisemoitu puisto. Kuvassa 7 on esitetty Drake 

Landingin porakaivovaraston pohjapiirros. (Drake Landing Solar Community 2013) 
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Kuva 7. Drake Landingin porakaivovaraston pohjapiirros. (Mukaillen Drake Landing 

Solar Community, 2013) 

 

Porakaivovarasto on jaettu kuuteen 24 porakaivon sarjaan. Kesällä lämpö syötetään 

varaston keskelle, josta vesi kiertää takaisin kohti lyhytaikaista lämpövarastoa samalla 

viilentyen. Kun talot tarvitsevat lämmitystä, viileämpää vettä pumpataan varaston lai-

doille, joista se lämpenee keskustaan mentäessä ja siirretään energiakeskukseen. (Drake 

Landing Solar Community 2013) 

Lämpövaraston täydelliseen lataamiseen meni Drake Landingissä kolme vuotta, jolloin 

varasto toimi suhteellisen pienillä lämpötiloilla. Tällöin lämpövarasto ei myöskään kat-

tanut alueen lämmitystarvetta koko lämmityskauden ajan. Kolmen vuoden toiminnan 

jälkeen varaston lämpötila saavutti kuitenkin +80 °C lämpötilan kesän loppuun mennes-

sä, jolloin lämpövarasto kattoi 90 % alueen lämmitystarpeesta. (Drake Landing Solar 

Community 2013) 
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Kun alueen talot tarvitsevat lämmitystä, BTES:n lämmitetty vesi siirretään lyhytaikai-

seen lämpövarastoon, josta se johdetaan koteihin kaukolämpöverkon avulla. Lämmitetty 

vesi siirtyy talon kellariin, johon on asennettu matalalämpöinen ilmanvaihtokone, jossa 

lämpö siirtyy vedestä ilmaan. Lämmitetty ilma jaetaan ympäri taloa johtokanavien kaut-

ta. Kun talon haluttu lämpötila on saavutettu, lämmönsiirto kaukolämpöverkon ja il-

manvaihtokoneen välillä keskeytetään automaattisesti. (Drake Landing Solar 

Community 2013) 

Lämmönsiirron automatisointia on hyödynnetty myös muissa aurinkoenergiaverkon 

yksiköissä. Verkko on toteutettu siten, että jokainen yksikkö toimii vain silloin, kun siitä 

on hyötyä. Lyhytaikaiseen varastoon siirretään lämpöä vain silloin, kun keräimissä kier-

tävän glykoliliuoksen lämpötila on korkeampi kuin STTS:n. BTES aktivoidaan myös 

vasta silloin, kun STTS:n lämpötila on korkeampi kuin BTES:n. Keräimet lämmittävät 

STTS:n noin kaksi kertaa nopeampaa, kuin STTS lämmittää BTES:n, joten porakaivo-

varastoon syötetään lämpöä myös öisin, jolloin keräimet eivät tuota lämpöä. Talvisin, 

kun STTS:n lämpötila yhdessä keräimien kanssa ei riitä tilan lämmitykseen, BTES:n 

lämpötilaa siirretään STTS:n käyttöön. Jos BTES:n ja STTS:n yhteinen lämpömäärä-

kään ei ole riittävä lämmitystarpeisiin, energiakeskuksen kaasukattila käynnistyy nosta-

en lämpötilan riittävän korkeaksi. (Drake Landing Solar Community 2013) 

Drake Landingissa saavutettuja hyviä tuloksia aurinkoenergian keräämisestä, käytöstä ja 

varastoinnista ei voida suoraan siirtää Suomen olosuhteisiin. Drake Landing sijaitsee 

noin 10 leveysastetta etelämmässä kuin Östersundom, jolloin myös auringon 

säteilymäärät ovat suurempia Drake Landingissa. Drake Landingin auringon 

horisontaalisäteily vuosittain on noin 1380 kWh/m² (Science Applications International 

Corporation 2012), kun taas Helsingissä horisontaalisäteilyn vuosittainen keskiarvo on 

noin 930 kWh/m² (Eriksson et al. 2012) Okotoksin vuotuinen keskilämpötila on 

kuitenkin mannermaisemman ilmaston vuoksi  hieman alhaisempi kuin Helsingissä, 

noin 3,6 °C (Climate-Data.org 2014). Lämmityksen tarve on siis samaa luokkaa 

molemmissa kohteissa. Eteläisemmän sijainnin vuoksi Drake Landingissa on 

mahdollista tuottaa isompi prosentti alueen energiatarpeesta auringolla. Drake 

Landingin onnistunut aurinkokaupunki voi kuitenkin toimia onnistuneena esimerkkinä 

Östersundomin aluetta suunniteltaessa.  
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3.4 Lämmönvarastoinnin vaikutus saven ominaisuuksiin 

Ruotsin geotekninen instituutti, Statens Geotekniska Institut (SGI), on toteuttanut useita 

tutkimuksia saven soveltuvuudesta lämmön kausivarastointiin. Useimmat tutkimukset 

keskittyvät alhaisempiin lämpötiloihin, mutta SGI on tutkinut myös 70 °C varastointi-

lämpötilojen vaikutusta saven ominaisuuksiin. SGI:n Gabrielsson et al (1997) rakensi-

vat suurimittakaavaisen kenttäkokeen, jossa tutkittiin 70 °C lämpöluokan varastointia 

pehmeässä savessa sekä varastoinnin vaikutuksia saveen. Lisäksi Moritz (1995) tutki 

rinnakkaistutkimuksena laboratoriossa lämpötilan vaikutusta saven ominaisuuksiin.  

3.4.1 Lämmönvarastoinnin aiheuttaman painumisen teoreettinen mekanismi 

Yksi mahdollinen riskitekijä esirakentamisen kannalta on lämmönvarastoinnin aiheut-

tamat muutokset saven ominaisuuksiin. Yksi suuri riskitekijä on saven painuminen 

lämmönvaihtelun vaikutuksesta. Painumista tapahtuu, koska huokosveden tilavuuden 

kasvu aiheuttaa turpoamista, joka aiheuttaa huokosiin ylipaineen. Huokosten ylipaine 

aiheuttaa konsolidaatioprosessin, joka johtaa painumiin varaston alueella. (Gabrielsson 

et al. 1997) 

Kokonaispainuminen lämpövarastossa koostuu nousevan lämpötilan ja sen aiheuttaman 

konsolidaation sekä virumavaikutusten aiheuttamasta suhteellisesta kokoonpuristumi-

sesta. Lämpötilan noustessa varastossa, saven tilavuus kasvaa maapartikkelien ja huo-

kosveden lämpölaajenemisen johdosta. Maaperään syntyy ylipaine osittain maapartikke-

lien ja veden lämpölaajenemisominaisuuksien eron johdosta, ja osittain siksi, että maa-

perä vastustaa horisontaalista laajenemista. Huokospaine kasvaa niin kauan, kun lämpö-

tilan nousu maaperässä on nopeaa ja veden poistumisreitit ovat rajattuja. (Gabrielsson et 

al. 1997) 

Kun maaperän huokosissa vallitsee ylipaine, maaperä alkaa konsolidoitua ylipaineen 

purkautuessa huokosista. Konsolidaation määrä riippuu kuivumisolosuhteista. Huo-

kosissa ylipaineen kehitys seuraa lämpötilaa nousten varastointivaiheessa ja laskien, kun 

varastoitu energia puretaan. Paisumista ja painumista tapahtuu, kun huokosveden ja 

savipartikkelien tilavuus vaihtelee lämpötilavaihtelun johdosta. (Gabrielsson et al. 1997) 
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Lämpövaraston viilentyessä maakerroksen tilavuus laskee maapartikkelien ja huokos-

veden lämpökutistumisen johdosta, jolloin myös varaston saven painuminen lisääntyy. 

Huokosveden lämpökutistuminen aiheuttaa myös alentuneen huokospaineen. Kun va-

rastosta poistetaan aktiivisesti lämpöä, myös negatiiviset huokospaineet ovat mahdolli-

sia. Negatiivinen huokospaine syntyy, kun savi ei voi imeä vapaata vettä itseensä samaa 

vauhtia, kun savi viilenee aiheuttaen kutistumista. (Gabrielsson et al. 1997) 

Virumisesta johtuva painuma on ajasta riippuvainen ja tapahtuu niin hitaasti, ettei hyd-

raulista gradienttia muodostu. Viruminen alkaa yleensä, kun jännitys saavuttaa 80 % 

esikonsolidaatiojännityksestä. (Gabrielsson et al. 1997) 

3.4.2 Kenttämittaukset 

Varastointikohteen ylimmissä kerroksissa syvyyksillä 0 – 2 metriä sijaitsi kerros kuivaa 

savea. Kuivan kerroksen alapuolella sijaitsi orgaanista materiaalia, jonka alla puhdasta 

savea 8 metrin syvyyteen asti. Syvyyksissä 8 – 18 m savessa esiintyi sulfidivärjäymiä ja 

silttiesiintymiä. Varastointipaikan vuotuinen ilman keskilämpötila mitattiin, ja se vaihte-

li välillä +6,8 – +8,5 °C. (Gabrielsson et al. 1997) 

Koekenttä lämpövaraston käyttäytymisen selvittämiseksi korkeissa, +70 °C lämpötilois-

sa rakennettiin vuonna 1992. Koekenttä koostui kolmesta kuutionmuotoisesta tuhannen 

kuutiometrin lämpövarastosta. Kenttään asennettiin pystysuoria U-putkia 1 – 2 metrin 

välein. Putket ulottuivat kymmenen metrin syvyyteen. Lämpöä johdettiin ja poistettiin 

maasta lämmönjohtonesteen avulla, jota kierrätettiin U-putkien läpi. Kokeessa lämmön-

johtoneste lämmitettiin sähkön avulla luotettavuuden lisäämiseksi. Yksi kolmesta läm-

pövarastosta lämmitettiin +70 °C lämpötilaan, jonka jälkeen varasto pidettiin vakioläm-

pötilassa koko kokeen ajan. Toisen varaston lämpötilaa vaihdeltiin välillä +35 – +70 °C, 

jotta kausiluonteisen varastoinnin vaikutukset saataisiin luotettavammin selville. Kol-

mas varasto jäädytettiin ja sulatettiin lämpötilan vaihdellessa 0 °C molemmin puolin. 

Kokeen nopeuttamiseksi lämmityssykli kesti kolme kuukautta, jota seurasi kolmen kuu-

kauden jäähdytyssykli kaupallisesti toimivien lämpövarastojen kuuden kuukauden syk-

lien sijaan. Kolmannessa varastossa, joka jäädytettiin ja sulatettiin, tapahtui voimakkaita 

muodonmuutoksia, joiden takia koe jouduttiin keskeyttämään. Kokeessa U-putket pai-

nuivat kasaan saven muodonmuutoksien johdosta, jolloin lämmönjohtonesteen kierto 
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keskeytyi. Kokeen keskeyttämisen vuoksi kolmannen lämpövaraston tuloksia ei enää 

käsitellä. (Gabrielsson et al. 1997) 

Kenttäkokeen avulla pyrittiin tutkimaan lämmönvarastoinnin aiheuttamaa painumista. 

Lisäksi kokeen yksi tarkoitus oli selvittää, kuinka kauas varastosta varastoinnin vaikutus 

ulottuu. Lisäksi kokeessa tutkittiin lämmönvarastoinnin vaikutuksia saven geoteknisiin 

ominaisuuksiin. (Gabrielsson et al. 1997) 

Kolmen vuoden kenttäkokeen aikana saatiin selville, että varastoa lämmitettäessä sen 

huokosiin kehittyi ylipaine, joka laukaisi varastossa konsolidaation. Korkea lämpötila 

johti myös lisääntyneeseen sekundääripainumaan, eli muodonmuutoksiin tehollisen jän-

nityksen ollessa vakio. Kuvassa 8 on esitetty varastojen 1 ja 2 painuma ja lämpötila 

kolmen vuoden kokeen aikana. Molemmat varastot painuivat eniten ensimmäisen syklin 

aikana (Kuva 8). Ensimmäisellä lämmityskerralla voidaan nähdä pientä kohoamista, 

jonka jälkeen painuminen on huomattavaa. Varastossa 1 painuminen noudattaa lämpöti-

lan muutoksia, jolloin lämmityssyklien aikana varastossa on havaittavissa kohoamista ja 

jäähdytyssykleissä vastaavasti painumista. Painuminen näyttää kuitenkin seuraavan 

lämpötilamuutoksia hieman jäljessä. Varastossa 1 kokonaispainuminen tasoittuu en-

simmäisen syklin jälkeen, mutta jatkaa kuitenkin kasvuaan koko kokeen ajan. Kokeen 

lopulla varaston 1 kokonaispainuma oli 72 mm. Varasto 2 kohosi ensimmäisten lämmi-

tyskuukausien aikana, jonka jälkeen painuma kasvoi tasaisesti kokeen loppuun saakka, 

jolloin kokonaispainuma oli 88 mm. (Gabrielsson et al. 1997) 
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Kuva 8.  Varaston 1 painuma (1) ja lämpötila (T1) sekä varaston 2 painuma (2) ja 

lämpötila (T2) suhteessa aikaan. (Mukaillen Gabrielsson et al. 1997) 

 

Kenttäkokeen aikana mitattiin merkittäviä huokosylipaineita. Varastojen 1 ja 2 huokos-

paineen kehitys suhteessa aikaan ja lämpötilaan on esitetty kuvissa 9 ja 10 Varastossa 1 

korkein mitattu huokosylipaine yhdeksän metrin syvyydessä oli 58 kPa (kuva 9). Varas-

tossa 1 mitattiin lisäksi huokosalipaineita viilennyssyklien aikana. Varastossa 2, jota 

pidettiin vakiolämpötilassa +70 °C, suurin mitattu huokosylipaine yhdeksän metrin sy-

vyydellä oli 47 kPa (Kuva 10). Varastossa 2 painuminen jatkui huokosylipaineen hävit-

tyä, joka viittaa lämpötilan nousun kasvattavan myös virumisvaikutuksia. (Gabrielsson 

et al. 1997) 
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Kuva 9.  Varaston 1 huokosylipaine 3,5 m (Pwp 3,5 m), 6,0 m (Pwp 6,0 m) ja 9,0 m 

(Pwp 9.0 m) syvyydestä suhteessa aikaan ja lämpötilaan. (Mukaillen 

Gabrielsson et al. 1997) 

 

Kuva 10. Varaston 2 huokosylipaine 3,5 m, 6,0 m ja 9,0 m syvyydestä suhteessa aikaan 

ja lämpötilaan. (Mukaillen Gabrielsson et al. 1997) 



 

 

33 

 

Kuvassa 11 on esitetty varaston 1 painuma varaston keskellä sekä yhden, neljän ja seit-

semän metrin päässä varastosta. Painuminen oli suurinta varaston keskellä, ja pieneni 

radiaalisesti (Kuva 11). 

 

Kuva 11. Varaston 1 painuma varaston keskellä ja etäisyyksillä 1 m, 4 m sekä 7 m va-

raston ulkopuolella suhteessa aikaan. (Mukaillen Gabrielsson et al. 1997) 

 

Koska on mahdollista, että lämpötilan muutokset voivat vaikuttaa huomattavasti maan 

ominaisuuksiin ja laukaista konsolidaation, on tärkeää selvittää, kuinka kauas lämpöva-

rastosta lämpö säteilee radiaalisesti. Kahden vuoden ja yhdentoista kuukauden jälkeen 

varaston aiheuttama lämpöhäiriintyminen ulottui 23 metrin päähän varaston keskustas-

sa, jossa lämpötilan muutos oli +0,1 °C.  

Kokeessa mitattiin myös lämpövarastoinnin vaikutusta leikkauslujuuteen, lämmönjoh-

tavuuteen ja vesipitoisuuteen. Liitteessä 1 on esitetty muutokset leikkauslujuudessa suh-

teessa aikaan varastoille 1 ja 2. Varastojen leikkauslujuus pieneni ensimmäisellä lämmi-

tyssyklillä, jonka jälkeen se palautui lähes lämmitystä edeltävälle tasolle (Liite 1) 
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Varastojen 1 ja 2 vesipitoisuus ja juoksuraja suhteessa aikaan on esitetty liitteissä 2 ja 3. 

Lämpövarastojen vesipitoisuuden vaihtelussa kolmen vuoden kokeen aikana ei voi ha-

vaita selvää trendiä. Vesipitoisuuden vaihtelu on pientä ja satunnaista, joten lämmönva-

rastoinnilla ei näyttäisi olevan vaikutusta saven vesipitoisuuteen. Molemmilla varastoil-

la kuuden metrin syvyydestä otetun näytteen vesipitoisuus tosin nousi alkutilanteesta. 

Myöskään näytteiden juoksurajojen kehityksessä selvää trendiä ei ole havaittavissa. 

(Liitteet 2 ja 3) 

Saven lämmönjohtavuuden ja lämpökapasiteetin muutosta korkeilla lämpötiloilla tutkit-

tiin myös laskennallisesti ja lämpöanturin avulla. Laskennassa käytettiin Condsoil-

ohjelmaa. Condsoil-laskennan ja lämpöanturin mittaustulokset saven lämmönjohtavuu-

desta +8 ja +68 °C:n lämpötiloissa on esitetty taulukossa 1. Condsoil-laskennalla saven 

lämmönjohtavuus nousee hieman lämpötilan ollessa +68 °C (Taulukko 1). Lämpöantu-

rin mittaustuloksissa saven lämmönjohtavuudella ja lämpökapasiteetilla ei ole suurta 

eroa eri lämpötiloilla. Laskennallisia arvoja voidaan pitää luotettavampina, sillä ne vas-

taavat paremmin lämmönvaihtimien tehoa kenttäkokeessa. Nousu lämmönjohtavuudes-

sa johtuu pääasiassa saven huokosveden lämmönjohtavuusominaisuuksien parantumi-

sesta ensimmäisen lämmityksen aikana. (Gabrielsson et al. 1997) 

Taulukko 1.  Saven lämmönjohtavuus (λ) ja lämpökapasiteetti (Cv) lämpötiloissa +8 ja +68 °C, määri-

tetty Condsoil-ohjelmalla ja lämpöanturin mittaustuloksista kenttäkokeesta. 

  Syvyys 
[m] 

λ Condsoil 
[W/mK] 

λ Anturi 
[W/m°C] 

Cv   
[kWh/m³, °C] 

Saven lämpötila      
+8 °C 

< 2 1,21 1,40 0,92 

  2 - 5 0,99 1,31 0,98 

  > 5 0,98 - 0,99 

Saven lämpötila    
+68 °C 

< 2 1,47 1,43 0,86 

  2 - 5 1,12 1,31 0,96 

  > 5 1,10 - 0,97 
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3.4.3 Laboratoriotutkimus lämmönvarastoinnin vaikutuksesta saven  geotekni-

siin ominaisuuksiin 

Moritz (1995) suoritti kenttäkokeille rinnakkaistutkimuksena suljetun ja avoimen kol-

miaksiaalikokeen sekä CRS-testin savelle kenttäkokeen maastosta. Laboratoriokokeissa 

selvitettiin lämmönvaihtelun vaikutusta kenttäkokeen saveen. Lämpötilagradientin eh-

käisemiseksi savea lämmitettiin nopeudella +10 °C/30 min.  

Kolmiaksiaalitestit tehtiin 12 näytteelle, joista kuusi otettiin kuuden metrin syvyydestä 

ja kuusi yhdeksän metrin syvyydestä. Näistä 12 näytteestä kahdeksan konsolidoitiin 

kenttäkokeen jännitykseen huoneenlämmössä ja neljä näytettä konsolidoitiin +8 °C 

lämpötilassa. Huoneenlämmössä konsolidoidut näytteet lämmitettiin suljetuissa tai 

avoimissa olosuhteissa. Suljetut kokoonpuristumiskokeet suoritettiin +8, +40 ja +70 °C 

lämpötiloissa. (Moritz 1995) 

Näytteiden lämmittäminen johti huokospaineen kasvuun suljetuissa olosuhteissa ja tila-

vuuden pienenemiseen avoimissa olosuhteissa. Kuvassa 12 on lämpötilan nousun aihe-

uttama pystysuora muodonmuutos sekä muutos huokospaineessa, kun näytteet 6 ja 9 m 

syvyydestä lämmitettiin +40 ja +70 °C. Kuuden metrin syvyydestä otetussa näytteessä, 

joka lämmitettiin +70 °C lämpötilaan, mitattiin 0,2 % pystysuoraa turpoamista (Kuva 

12). Turpoamista ei havaittu muissa näytteissä. Tilavuuden muutokseen vaikutti tehok-

kaan vaakasuoran jännityksen huomattava pieneneminen huokospaineen noustessa. La-

boratoriokokeissa vaakasuora jännitys laski niin pieneksi, että näyte oli lähellä leikka-

usmurtumaa. Kenttäkokeen olosuhteissa saven huomattavasti suurempi massa estää 

huomattavan pudotuksen vaakasuorassa jännityksessä. Avoimissa olosuhteissa näyttei-

den tilavuus pieneni korkeilla lämpötiloilla. Avoimet kolmiaksiaalikokeet kestivät 24 

tuntia. Kuvassa 13 on esitetty avoimen kolmiaksiaalikokeen tulokset. 24 tuntia ei ollut 

riittävän pitkä aika näytteiden täydelliseen kuivettumiseen, eivätkä näytteet saavuttaneet 

suurinta painumista (Kuva 13). Selkeä tilavuuden pienenemisen trendi on kuitenkin 

nähtävissä. (Moritz 1995) 
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Kuva 12. Muutokset huokospaineessa ja pystysuora muodonmuutos suhteessa 

aikaan näytteille 6 (a ja b) sekä 9 (c ja d) m syvyydestä suljetuissa 

olosuhteissa. (Mukaillen Moritz 1995) 

 

 

Kuva 13.  Pystysuora muodonmuutos ja muutos tilavuudessa lämmitettäessä +40 ja +70 

°C näytteille 6 (a ja b) sekä 9 (c ja d) m syvyydestä avoimissa olosuhteissa 

suhteessa aikaan. (Mukaillen Moritz, 1995) 



 

 

37 

Näytteille tehtiin myös CRS-testi, jossa selvitettiin saven kokoonpuristumisominaisuuk-

sien muutoksia korkeilla lämpötiloilla. Kuvassa 14 on esitetty kuuden metrin syvyydeltä 

otettujen näytteiden muodonmuutos suhteessa tehokkaaseen jännitykseen eri lämpöti-

loilla. Korkeampien lämpötilojen näytteiden muodonmuutos oli selkästi suurempaa kuin 

pienempien lämpötilojen näytteillä saman jännityksen vaikutuksesta (Kuva 14).  (Moritz 

1995) 

 

Kuva 14.  CRS-kokeen tulokset kuuden metrin syvyydestä otettujen näytteiden muo-

donmuutoksesta suhteessa tehokkaaseen jännitykseen +20, +40 ja +70 °C 

lämpötiloissa. (Mukaillen Moritz 1995) 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Lämpövarastoinnin mallintamisessa Östersundomin tapauksessa päädyttiin energiapaa-

luihin. Alueen paksujen savikoiden päälle rakentaminen vaatii joka tapauksessa paalu-

tuksen, joten lämmönvaihtimien asentaminen paaluihin voisi teoriassa pienentää lämpö-

varaston investointikustannuksia. Mallinnuksella pyrittiin selvittämään seuraavat läm-

mönvarastointia koskevat asiat: 

1. energiapaalun ideaalinen konfiguraatio, 

2. ympäröivän saven ja paalun täytemateriaalin vaikutus, 

3. energiapaalun toiminta 10 vuoden jälkeen, 

4. energiapaalun toiminta kaukolämpöverkossa, 

5. useiden paalujen yhteisvaikutus ja paaluvälin vaikutus sekä 

6. lämpövaraston ympäristövaikutukset. 

Mallit rakennettiin COMSOL multiphysics -ohjelmalla. Mallien avulla suoritettiin las-

kennat lämmön kausivarastoinnista energiapaaluvarastoon Östersundomin olosuhteissa. 

4.1  Mallinnuskohteen lähtötiedot 

Aurinkoenergian varastoinnin mallinnuksessa on keskitytty lämmön varastointiin savi-

alueelle. Alueella on laajoja ja syviä savialueita, jotka ovat potentiaalisia alueita läm-

mön varastoimiseen. Kuvassa 15. on esitetty kohteen rakennusgeologinen kartta, jossa 

savialueet ovat sinisellä. Parhaiten lämmön varastointiin sopii moottoritien liittymän 

viereinen savialue, jossa savikerroksen paksuus on jopa 30 metriä.  Kuvassa 16. on esi-

tetty tyypillinen kohdealueen kairausdiagrammi, jonka mukaan saven vesipitoisuus noin 

seitsemän metrin syvyyteen saakka on 100 – 180 %.  Enimmillään saven tilavuudesta on 

siis lähes 2/3 vettä. Tätä syvemmällä saven vesipitoisuus pienenee syvyyden kasvaessa. 

Kairauksessa kovempi kerros tulee vastaan noin 23,4 m syvyydessä. Mallinnuksessa on 

käytetty kuvan 16. mukaista saviprofiilia, jossa vesipitoisuus on oletettu vakioksi koko 

savikerroksen syvyydeltä.  Mallinnuksessa käytettävät lähtötiedot materiaalien osalta on 

arvioitu lähdekirjallisuudesta ja oheisten Geologian tutkimuskeskuksen tekemien selvi-

tysten pohjalta (Kuvat 15 ja 16). 
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Kuva 15.  Östersundomin alueen rakennusgeologinen kartta, jossa savikerroksen kes-

kisyvyydet. (Geologian tutkimuskeskus 2013). 

 

20 – 30 m 

5 – 15 m 

7 – 15 m 

7 – 15 m 

< 5 m 

5 – 10 m 

< 7 m 



 

 

40 

 

Kuva 16.  Kairausdiagrammi kohdealueen savikerroksesta. (Geologian tutkimuskeskus 

2013). 
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4.2 Mallintaminen 

Lämmön varastoinnin mallinnuksessa käytettiin COMSOL Multiphysics                          

-mallinnusohjelmaa. Mallinnusohjelmalla rakennettiin kolmiulotteinen elementtimalli 

betonitäytteisestä teräspaalusta RR 170/10. Paalun sisälle asetetut lämmönvaihdinputket 

ovat mallissa HDPE-muovia.  Mallissa käytettyjen materiaalien ominaisuudet  otettiin 

COMSOL:n materiaalitietokannasta ja ne on esitetty taulukossa 2. Varastointimateriaa-

lina on pehmeä savi, joka on tyypillistä Östersundomin alueelle. Savikerroksen paksuu-

tena käytettiin 23,4 metriä. Energiapaalun mitat on esitetty kuvassa 17.   

Taulukko 2.  Mallinnuksessa käytettyjen materiaalien ominaisuudet. 

Materiaali q 
 [m³/h] 

v 
       [m/s] 

ρ 
[kg/m³] 

k 
 [W/mK] 

c 
 [J/kgK] 

φ 

Vesi 0,324 0,18344     

Betoni   2400 1,8 880  

Savi   1812 1,1 1845 0,55 

HDPE-Muovi    0,42   

 

 

Kuva 17. Mallinnuksessa käytetyn energiapaalun mitat. 

 

Paalun pituus 23,4 m 
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Kun mallien geometria ja materiaalien ominaisuudet oli syötetty malliin, lisättiin siihen 

ohjelman sisäiset fysiikkamallit mallintamaan aineensiirtoa ja lämmönsiirtoa paalussa. 

Malliin lisättiin laskennallinen virtausdynamiikkamoduuli (computational fluid dyna-

mics, CFD). CFD:n avulla COMSOL pystyy mallintamaan pakotetun konvektion läm-

mönsiirtonesteessä putkien sisällä, konvektion paalun seinämissä ja konduktion ja kon-

vektion huokoisessa aineessa. Mallinnuksessa käytetyt fysiikkamodulit olivat vapaan- ja 

huokoisen materiaalin virtaus sekä lämmönsiirto huokoisessa materiaalissa. Energiapaa-

lun lämmönsiirron yhtälöt olivat valmiina mallinnusohjelmassa.  

4.3 Mallin reunaehdot 

Mallinnuksen elementtimalli on monimutkainen ja laskentajaksot pitkiä, mikä on edel-

lyttänyt mallin yksinkertaistamista ja oletuksia reunaehtojen osalta. Mallissa on oletettu, 

että lämpö siirtyy maassa vain konvektion kautta; vesihöyryn ja säteilyn vaikutusta ei 

ole otettu huomioon. Mallissa on oletettu, että materiaalien ominaisuudet eivät muutu 

lämpötilan vaikutuksesta. Lisäksi mallissa oletetaan, että yläpuolinen ilma pysyy vakio-

na vuodenajasta riippumatta. Mallissa keskilämpötilana on käytetty +7,5 °C, mikä on 

1,6 °C korkeampi kuin Helsingin Kaisaniemen keskilämpötila vuosilta 1981 – 2010 

(Ilmatieteen laitos 2014). Talviaikana lumikerros toimii eristeenä, minkä takia mallissa 

on käytetty hieman korkeampaa keskilämpötilaa. Mallissa oletettiin myös, että pohjave-

den virtausnopeus varastossa on 0 m/s. Hienojakoisessa savessa pohjaveden virtaus on 

erittäin hidasta, joten olettamus ei huononna tulosten luotettavuutta. Mallin reunaehdot 

on esitetty kuvassa 18. 



 

 

43 

 

Kuva 18.  Mallin reunaehdot. 

 

Savialueen pinta-ala paalun ympärillä oli yhden paalun malleissa 100 m² ja yhdeksän 

paalun malleissa 121 m². Yhden paalun mallit koostuivat noin 230000 elementistä ja 

yhdeksän paalun malli noin 1300000 elementistä. Elementtiverkkoja tiukennettiin as-

teittain todenmukaisten tulosten saavuttamiseksi. Energiapaalun, jossa W-putki, pää ja 

pohja sekä yhdeksän paalun mallin elementtiverkko on esitetty kuvassa 19. Elementti-

verkkoa tihennettiin huomattavasti paalujen ja putkistojen ympäriltä, jotta lämmönsiir-

tolaskennasta saataisiin tarkemmat tulokset (Kuva 19c) 

Mallin sisällä 

To=280,65 K,      

Lämmönsiirtoa vain 

konvektion              

välityksellä,            

pohjaveden virtaus      

0 m/s. 

Seinämät adiabaattisia 

Pinta ja pohja     

vakiolämpötilassa 

280,65 K 
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a)  b) c)  

Kuva 19. Energiapaalumallin pää (a), pohja (b) ja elementtiverkko (c). 

4.4 Mallinnustilanteet 

Rakennettujen mallien avulla haluttiin selvittää ideaalinen putkikonfiguraatio energia-

paalulle, tutkia saven ominaisuuksien ja täyttömateriaalin valinnan vaikutuksia läm-

mönvarastointiin, tutkia paalun toimintaa 10 vuoden jälkeen, tutkia energiapaalun toi-

mintaa kaukolämpöverkon lämpötiloissa, kartoittaa paalujen yhteisvaikutusta sekä sel-

vittää lämpövaraston ympäristövaikutuksia. Laskennoissa kuuteen eri mallinnustilantee-

seen sisältyi yhteensä 16 mallia, joita simuloitiin mallista riippuen 4 – 10 vuoden ajan. 

Malleissa latausjakson kesto on 183 d ja purkujakson 182 d. Simuloinnin päätteeksi 

malleista otettiin ulos veden lämpötila sisääntulon ja ulostulon kohdalla joka sekunnilta. 

Mallinnustilanteiden teho ja lämpömäärä saatiin selville sijoittamalla lämpötilat yhtälöi-

hin 5 ja 6. Lisäksi jokaiselta sekunnilta oli mahdollista ottaa lämpötilaleikkaus paalun ja 

saven alueelta. 



 

 

45 

4.4.1 Mallinnustilanne 1 

Mallinnustilanteessa 1 vertailtiin useita eri putkikonfiguraatioita, tilavuusvirtauksia (q) 

sekä putken halkaisijoita lämmönsiirron kannalta parhaan vaihtoehdon löytämiseksi 

seitsemällä eri mallilla. Malli 1.1 oli yksinkertainen U-putki, jonka halkaisija oli 25 mm 

ja tilavuusvirtaus 0,324 m³/h. Mallit 1.2 ja 1.3 ovat muuten samanlaisia kuin 1.1, mutta 

niiden tilavuusvirtaukset ovat 1,5- ja 0,5-kertaiset malliin 1.1 verrattuna. Mallissa 1.4 

paalun sisäinen U-putki on halkaisijaltaan 40 mm. Malleissa 1.5 ja 1.6 selvitettiin W-

putken toimintaa, jossa putki tekee ylimääräisen lenkin paalun sisällä. Mallissa 1.6 ve-

den tilavuusvirtaus on 1,5-kertainen malliin 1.5 verrattuna. Malli 1.7 on energiapaalu, 

jossa on kaksi U-putkea ristikkäin (Crosswise). Mallinnuksissa käytetyt putkikonfigu-

raatiot on esitetty kuvassa 20. Latausajan sisääntuloveden lämpötilaksi valittiin +95 °C 

ja purkuajalle 0 °C suurimman lämpötilaeron saavuttamiseksi. Mallinnustilanteessa 1. 

käytettyjen mallien parametrit ovat taulukossa 3.  

Taulukko 3. Parametrit mallinnustilanteelle 1.  

Malli 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

d [mm] 25 25 25 40 25 25 25 

q [m³/h] 0,324 0,486 0,162 0,82944 0,324 0,162 0,324 

v [m/s] 0,18344 0,27516 0,09172 0,18344 0,18344 0,09172 0,18344 

 

   

Kuva 20. U-putki, Crosswise-kaksoisputki ja W-putki. 
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4.4.2 Mallinnustilanne 2 

Saven ja paalun täytemateriaalin ominaisuuksien vaikutus paalun lämmönvarastoin-

tiominaisuuksiin määritettiin käyttämällä W-putkea tilavuusvirtauksella 0,342 m³/h. 

Paalun parametrit ja virtausominaisuudet ovat samat kuin mallissa 1.5. Saven lämmön-

johto-ominaisuudet vaihtelevat suuresti varsinkin kosteuden mukaan. Lisäksi uusissa 

tutkimuksissa on havaittu, että grafeenin lisäys betonin joukkoon täytemateriaalissa li-

sää lämpöpaalujen tehokkuutta (MESSIB 2013).  Malli 2.1 on vertailupaalu, jossa saven 

lämmönjohtavuus on pieni, 1,1 W/mK ja paalun täytemateriaali on pelkkää betonia. 

Mallissa 2.2 paalun täytemateriaalin lämmönjohtavuus on 4,5 W/mK, joka vastaa gra-

feenin lisäyksellä saavutettua parannusta lämmönjohtavuudessa. Mallin 2.3 ympäröivän 

saven lämmönjohtavuus on 2,5 W/mK, joka on saven lämmönjohtavuuden maksimiar-

vo. Mallissa 2.4 saven lämmönjohtavuus maksimiarvossa ja täytemateriaaliin on lisätty 

grafeenia.  Mallinnustilanteessa 2. käytetyt parametrit on esitetty taulukossa 4. Lasken-

nassa malleja ajettiin neljän vuoden ajan ja veden syöttölämpötilat ovat samat kuin mal-

linnustilanteessa 1. 

Taulukko 4. Mallinnustilanteen 2. parametrit. 

Malli 2.1 2.2 2.3 2.4 

ks [W/mK] 1,1 1,1 2,5 2,5 

 ρs [kg/m³] 1,8 1,8 2 2 

cs [J/kgK] 880 880 880 880 

kt [W/mK] 1,8 4,5 1,8 4,5 

ρt [kg/m³] 2400 2400 2400 2400 

ct [J/kgK] 880 880 880 880 

 

4.4.3 Mallinnustilanne 3 

Mallinnustilanteessa 3 käytettiin mallia 2.3 selvittämään vakiintuneen tilanteen saavut-

taneen energiapaalun toimintaa. Mallia 2.3 ajettiin 10 vuoden ajan, jolloin lämpövarasto 

on oletettavasti saavuttanut vakiintuneen toimintansa. Mallinnustilanteen parametrit ja 

syöttöveden lämpötilat ovat vastaavat kuin mallissa 2.3. 
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4.4.4 Mallinnustilanne 4 

Energiapaalujen mallinnuksen tarkoituksena oli kartoittaa aurinkoenergian ja sen varas-

toinnin mahdollisuuksia osana uuden kaava-alueen energiaratkaisuja. Tämän tavoitteen 

saavuttaminen edellyttää energiapaaluvaraston integroimista olemassa olevaan kauko-

lämpöverkkoon. Kaukolämpöverkon menoveden lämpötila on +80 °C ja paluuveden 

+55 °C. Aurinkokeräimien ja energiapaaluvaraston integroimiseksi kaukolämpöverk-

koon tulee systeemissä olla puskuriakku (terässäiliövarasto), joka tasaa hetkellisiä au-

ringon tehopiikkejä joita maaperävaraston rajallinen latauskapasiteetti ei muutoin voisi 

hyödyntää.  Puskuriakku mahdollistaa myös lyhytkestoisten kulutuspiikkien syöttämi-

sen lämpöverkkoon.  Aurinkokeräinten ja maaperäakun kytkentä kaukolämpöverkkoon 

on esitetty kuvassa 21. 

 

Kuva 21. Aurinkokeräinten ja energiapaaluvaraston kytkentä kaukolämpöverkkoon. 

 
Energiapaalujen soveltuvuuden kaukolämpöverkkoon selvittämiseksi rakennettiin malli, 

jossa syöttö- ja poistolämpötilat vastaavat kaukolämpöverkon meno- ja paluulämpötilo-

ja. Mallinnuksessa käytettiin latauksen syöttölämpötilana 80 celsiusastetta ja poistoläm-
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pötilana 55 celsiusastetta. Laskennassa käytettiin mallin 3 parametreja. Saven lämmön-

johtavuutena käytettiin maksimitilanteen 2,5 W/mK sijaan oikeaa tilannetta paremmin 

vastaavaa 1,8 W/mK lämmönjohtavuutta. Mallia ajettiin 10 vuoden ajan.  

4.4.5 Mallinnustilanne 5 

Mallinnustilanteessa 5 pyrittiin selvittämään vierekkäisten energiapaalujen yhteisvaiku-

tuksia lämmönvarastoinnin kannalta. Mallit 5.1 ja 5.2 koostuvat yhdeksästä energiapaa-

lusta, jotka vastaavat mallia 4.  Paalut on sijoitettu neliöön siten, että keskimmäistä paa-

lua ympäröi paalu jokaisesta suunnasta. Tällöin keskimmäisen paalun toimintaa voidaan 

yleistää kuvaamaan jokaista paalua varaston sisällä. Mallissa 5.1 paaluväli on 5 m ja 

mallissa 5.2 paaluväli on 2,5 m. Malleja ajettiin kuuden vuoden ajan.  

4.4.6 Mallinnustilanne 6 

Mallinnustilanteessa 6 pyrittiin selvittämään laskennan avulla varastoinnin mahdollisia 

ympäristövaikutuksia. Malli 6.1 koostuu kolmesta mallia 4 vastaavasta energiapaalusta, 

jotka on sijoitettu riviin 5 m välein. Mallia ajettiin kuuden vuoden ajan, jonka jälkeen 

selvitettiin varaston pinnan lämpötilan keskimääräinen nousu. Mallissa 6.2 käytettiin 

pohjana mallia 4. Mallia 6.2 ympäröivä savi ulottui 100 m yhteen suuntaan paalusta. 

Mallia ajettiin 10 vuoden ajan, jonka jälkeen nähtiin, kuinka pitkälle varastosta lämpö-

häiriö ulottuu.  
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5 TULOKSET 

5.1 Mallinnustilanne 1 

 

Mallinnustilanteen 1 lämmönsiirtonesteen lämpötilat neljännen lataus/purku-syklin ai-

kana on esitetty kuvassa 22. Erilaisten tilavuusvirtausten ja putkikonfiguraatioiden si-

sään- ja ulosvirtauksen veden lämpötilat eroavat jonkin verran toisistaan. Lämpötilaero 

sisääntulon ja poistulon välillä oli suurin malleissa 1.3 ja 1.6 (Kuva 22). Pienin lämpöti-

laero on mallilla 1.2.  

 

Kuva 22. Neljännen syklin inlet- ja outlet-lämpötilat mallinnustilanteessa 1. 
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Jokaisesta mallista laskettiin lämpötilaeron perusteella neljän syklin tehokkuus ja läm-

pömäärä, jotka on esitetty taulukossa 5. Taulukon 5 perusteella kaikkien putkikonfigu-

raatioiden tehokkuus on huono. Energiapaaluun syötetystä energiasta menee sisäisiin 

häviöihin 65,07 – 82,02 %. Tämä johtuu siitä, että eristyksen puuttuessa lämpöä siirtyy 

latauksen aikana sisääntulosta ulostulovirtaan pienentäen virtojen lämpötilaeroa. Te-

hokkuus kuitenkin paranee ensimmäisestä syklistä jokaisella konfiguraatiolla. Isoin saa-

tu lämpömäärä konfiguraatioista on ylivoimaisesti U-putkella, jossa on 40 mm halkaisi-

ja. Isompi tilavuusvirtaus näyttäisi lisäävän saatua lämpömäärää, joskin myös sisäiset 

häviöt ovat reilusti suuremmat kuin muilla konfiguraatioilla. Pienin purettu lämpömäärä 

on U-putkella, jonka tilavuusvirtaus oli puolet normaalitilanteesta. Myös sen tehokkuus 

oli pieni, vain 21,98 %. W-putkella, jonka tilavuusvirtaus oli 0,324 m³/h, oli paras te-

hokkuus, 34,93 %. W-putkesta saatu purettu lämpömäärä oli myös korkea, 26,79 MWh.   

Taulukko 5. Mallinnustilanteen 1. lämpömäärät ja tehokkuudet neljän syklin aikana. 

Malli  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

  Q [MWh] Q [MWh] Q [MWh] Q [MWh] Q [MWh] Q [MWh] Q [MWh] 

Sisäiset 

häviöt 

-57,85 -77,66 -55,56 -123,57 -49,92 -45,35 -108,83 

Lataus -83,85 -104,48 -71,21 -184,77 -76,71 -67,21 -141,51 

Purku 26,00 26,83 15,65 61,20 26,79 21,85 32,67 

Tehok-

kuus [%] 

31,01 25,68 21,98 33,12 34,93 32,52 23,09 

 

5.2 Mallinnustilanne 2 

Kuvassa 23 on esitetty energiapaalun syöttö- ja poistopään lämpötilaero normaalitilan-

teessa ja lämmönsiirto-ominaisuuksiltaan paremmalla savella ja täytemateriaalilla. Sa-

ven lämmönjohtavuuden noustessa arvosta 1,1 W/mK arvoon 2,5 W/mK (malli 2.3), 

saavutetaan huomattavasti korkeampi veden lämpötilaero sisään- ja ulosvirtaaman välil-

le. Myös täytemateriaalin lämmönjohtavuuden nosto 1,8 – 4,5 W/mK nosti lämpötila-

eroa (malli 2.2).  
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Kuva 23. Neljännen syklin inlet- ja outlet-lämpötilat mallinnustilanteessa 2. 

 

Saven ja paalun täyttömateriaalin lämmönjohto-ominaisuuksien vaikutuksen selvittämi-

seksi lämpötilaeroista laskettiin eri mallien lämpömäärät jokaiselle syklille. Lämpömää-

rät on esitetty taulukossa 6. Saven lämmönjohtavuudella on suuri vaikutus energiapaa-

lusta saatuun lämpömäärään: mallilla 2.1 saatu lämpömäärä oli 26,8 MWh ja mallin 2.3 

42.3 MWh.  Lisäksi lämpöä paremmin johtava täytemateriaali paalussa nosti lämpömää-

rää jonkin verran (mallit 2.3 ja 2.1). Maksimitilanteen mallissa 2.4 yhdestä energiapaa-

lusta saatiin 45,13 MWh lämpöenergiaa. Paalun tehokkuuteen paremmalla täyttömateri-

aalilla ja savella ei kuitenkaan ollut suurta vaikutusta: kaikkien mallien tehokkuus oli 

noin 35 %.  
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Taulukko 6. Mallinnustilanteen 2. lämpömäärät ja tehokkuudet neljän syklin aikana. 

Malli 2.1 2.2 2.3 2.4 

 Q [MWh] Q [MWh] Q [MWh] Q [MWh] 

Sisäiset häviöt -49,724 -51,673 -78,643 -82,995 

Lämpömäärä sisään -76,517 -79,549 -120,918 -128,121 

Lämpömäärä ulos 26,793 27,876 42,274 45,125 

Tehokkuus [%] 35,015 35,042 34,960 35,220 

 

5.3 Mallinnustilanne 3. 

Maaperävarastoinnissa vakiintuneen varaston toiminnan saavuttamiseksi vaaditaan 

yleensä noin 3 – 5 vuoden toiminta. Tämän vuoksi mallinnustilanteessa 3. ajettiin mallia 

2.3 kymmenen vuoden ajan energiapaaluvaraston vakiintuneen tilanteen saavuttamisek-

si. Kymmenennen syklin yhden energiapaalun lämpömäärä, tehokkuus, teho ja teho 

paalumetriä kohti on esitetty taulukossa 7. Kymmenennen syklin tehokkuus oli 46 % 

(Taulukko 7). 10. syklin ulos saatu lämpömäärä on 13,55 MWh ja purkukauden keski-

määräinen teho on noin 3,1 kW, eli teho paalumetriä kohti on 132 W.  

 

Taulukko 7. Mallinnustilanteen 3. lämpömäärä, tehokkuus ja teho 10. syklillä. 

 Q [J] Q [MWh] 

Sykli 10 -5,72946 E+10 -15,915 

Lataus -1,06105E+11 -29,473 

Purku 4,88109E+10 13,559 

Tehokkuus [%] 46,0 46,0 

Teho [W] 3104,1  

Teho/paalumetri [W/m] 132,7  

 

Kuvissa 24 ja 25 on esitetty saven lämpötila paalun ympärillä 10. syklin latausjakson 

viimeisenä päivänä. Lämpö siirtyy kymmenennellä syklillä yli viiden metrin päähän 

energiapaalusta (Kuva 24). Paalun lähellä lämpötila on lähellä syöttöveden luokkaa, 

noin +90 °C. Haluttuun, +70 °C lämpöluokkaan päästään puolen vuoden lämmityksellä 



 

 

53 

yksittäisellä paalulla vain noin puolen metrin päässä paalusta. Viiden metrin päässä paa-

lusta lämpötila on noin +37 °C. Lähellä maanpintaa ja paalun alalaidassa lämpötilat ovat 

alhaisempia (Kuva 25). Kuvissa ei ole huomioitu useampien paalujen yhteisvaikutuksia. 

 

Kuva 24. Lämpötilajakauma energiapaalun ympärillä 10. syklin latausjakson viimeise-

nä päivänä 
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Kuva 25. Saven lämpötila energiapaalun ympärillä 10. syklin latausjakson viimeisenä 

päivänä 1 m, 12,7 m ja 23 m syvyyksiltä. 

 

5.4 Mallinnustilanne 4 

Mallinnustilanteen 4 avulla oli tarkoitus tutkia energiapaalun toimintaa kytkettynä kau-

kolämpöverkkoon, jolloin varastoa ladataan +85 °C vedellä ja puretaan +55 °C vedellä. 

Kuvassa 26. on esitetty mallin 4 syöttö- ja poistolämpötilat kymmenen syklin aikana. 

Kymmenen vuoden aikana yksi paalu ei riitä nostamaan saven lämpötilaa niin paljon, 

että se kykenisi lämmittämään +55 °C vettä (Kuva 26). Vaikka varasto lämpenee kym-

menessä vuodessa, lämpötehoa ei saada kuin muutamina päivinä purkujakson alussa. 

Kuvassa 27 on esitetty yksittäisen energiapaalun lämpötilajakauma kymmenennen syk-

lin latausjakson viimeisenä päivänä. Saven lämpötila ylitä kaukolämpöverkon lämmit-

tämiseen vaatimaa 328,15 K (+55 °C) kuin aivan paalun läheisyydessä (Kuva 27).  
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Kuva 26. Mallinnustilanteen 4. inlet- ja outlet-lämpötilat kymmenen syklin aikana. 

 

Kuva 27. Yksittäisen energiapaalun lämpötilajakauma kymmenennen syklin latausjak-

son viimeisenä päivänä. 
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5.5 Mallinnustilanne 5 

Mallinnustilanteessa 5 tutkittiin paalujen yhteisvaikutuksia lämpövarastossa. Mallit 

koostuivat identtisistä W-putkista, joita käytettiin myös mallinnustilanteessa 4. Yhdek-

sän paalun malli rakennettiin viiden ja kahden ja puolen metrin paaluväleillä. Paalut on 

asennettu kuvan 12 mukaiseen järjestykseen. Kuvassa 28 on esitetty mallien 5.1 (paalu-

väli 5 m) ja 5.2 (paaluväli 2,5 m) poikkileikkaus 12,7 metrin syvyydeltä kuudennen syk-

lin latausjakson viimeisenä päivänä. Mallien yhden kulmapaalun toiminnassa oli on-

gelmia, jonka vuoksi mallien lämpötilajakauma on hieman vääristynyt (Kuva 28). 

 

Kuva 28. Poikkileikkaus yhdeksän paalun malleista kuudennen syklin latausjakson 

viimeisenä päivänä paaluväleillä 2,5 m ja 5 m 12,7 metrin syvyydeltä. 

 

Kuvassa 29 on esitetty keskimmäisen energiapaalun syöttö- ja poistoveden lämpötilat 

kuuden syklin aikana. Yhdeksän paalun varasto saavuttaa nopeasti korkeamman lämpö-

tilan kuin yksittäisen paalun mallissa. 2,5 metrin paaluvälillä laskettu malli saavuttaa 

korkean lämpötilan jo ensimmäisellä syklillä, kun taas viiden metrin paaluvälillä laske-

tusta mallista poistoveden lämpötila nousee yli +55 °C vasta toisella syklillä. Viiden 

metrin paaluvälin mallilla menee myös kauemmin saavuttaa vakiintunut tilanne. Kum-

massakin mallissa kuudennella syklillä poistoveden lämpötila ylittää +55 °C minimi-

lämpötilan useaksi kuukaudeksi. (Kuva 29) 
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Kuva 29. Yhdeksän energiapaalun mallin keskimmäisen paalun syöttö- ja poistove-

den lämpötilat kymmenen syklin aikana. 

 

Lämpötilaeroista laskettu teho mallien 5.1 ja 5.2 keskimmäiselle paalulle kymmenen 

syklin aikana on esitetty kuvassa 30. Kuudennen syklin teholukemat on eritelty kuvaan 

31. Mallin 5.2 teho saavuttaa normaalitoiminnan jo ensimmäisellä syklillä, kun taas 

mallista 5.1 saadaan lämmitystehoa vasta toisen syklin aikana. Myös 2,5 metrin paalu-

välillä tehdyn mallin huipputeho saavutetaan jo toisella syklillä, jonka jälkeen teholu-

kemat paranevat vain nimellisesti. Normaalitilanteeseen asetuttuaan molemmilla paalu-

väleillä saadaan tehoa usean kuukauden ajan. Mallin 5.2 huipputeho purkuvaiheessa on 

noin 1000 W korkeampi kuin mallissa 5.1 (Kuva 31). Lisäksi purkuteho pysyy korke-

ampana usean kuukauden ajan.  
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Kuva 30. Mallinnustilanteen 5 teho kymmenen syklin aikana. 

 

Kuva 31. Mallinnustilanteen 5 teho kuudennen syklin aikana. 
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Taulukossa 8 on esitetty mallinnustilanteen 5 kuudennen syklin lämpömäärät. Lämpö-

määrä, jonka keskimmäisestä paalusta saa, on lähes kaksi kertaa isompi, kun paaluväli 

on 2,5 metriä 5 metrin sijaan (Taulukko 8). Mallissa 5.2 lämpömäärä yhtä paalua koh-

den oli kuudennella syklillä 1,51 MWh, kun taas mallissa 5.1 vain 0,77 MWh. Mallien 

tehokkuus, teho ja teho paalumetriä kohti on esitetty taulukossa 9. Taulukossa 9 esitetty 

teho on laskettu siten, että varaston lämpömäärä puretaan 55 °C kaukolämpöverkon 

paluuvedellä 182 vuorokauden ajan. Tällöin lämpövaraston teho on 2,5 metrin paaluvä-

lillä noin 346 W ja viiden metrin paaluvälillä noin 177 W. Paalumetriä kohden tehot 

ovat mallissa 5.2 noin 15 W/m ja mallissa 5.1 noin 8 W/m. 2,5 metrin paaluvälillä ener-

giapaalun tehokkuus on 33,4 % ja 5 m paaluvälillä 9,79 %. (Taulukko 9) 

Taulukko 8. Mallien 5.1 ja 5.2 keskimmäisen paalun lämpömäärä kuudennella syklillä. 

Malli 5.1 5.2 

  Q Q 

  [J] [MWh] [J] [MWh] 

Sykli 6 -25836778393 -7,18 -12007074762 -3,34 

Lataus -28490116464 -7,91 -16269211952 -4,52 

Purku 2789536089 0,77 5434128185 1,51 

 

Taulukko 9. Mallien 5.1 ja 5.2 tehokkuus, teho ja teho paalumetriä kohti kuudennella syklillä. 

 Malli 5.1 5.2 

Tehokkuus [%] 9,79 33,40 

Teho [W] 177,40 345,58 

Teho/paalumetri [W/m] 7,58 14,77 

 

Koska paalut oli mallinnuksessa asetettu symmetrisesti keskimmäisen paalun ympärille, 

voidaan keskimmäisen paalun teholukemia ja lämpötilajakaumia käyttää arvioitaessa 

suuremman energiapaaluvaraston toimintaa.  Kuvissa 32 ja 33 on esitetty pystyleikkaus 

mallien 5.1 ja 5.2 lämpötilajakaumista kuudennella syklillä. Mallien 5.1 ja 5.2 lämpöti-

lajakaumista voi nähdä, että 2,5 m paaluvälillä latauskauden viimeisenä päivänä varasto 

on tasaisesti lämpimämpi kuin 5 m paaluvälillä. Mallissa 5.1 lämpötila on selvästi kor-
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keampi paalujen läheisyydessä kuin paalujen välissä. Purkujakson viimeisenä päivänä 

mallissa 5.1 paalujen välille jää lämpimämpää savea kuin mallissa 5.2. 

 

Kuva 32. Pystyleikkaus mallin 5.1 lämpötilajakaumasta kuudennen syklin aikana. 

 

Kuva 33. Pystyleikkaus mallin 5.2 lämpötilajakaumasta kuudennen syklin aikana. 
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Selvittämällä lämpötilajakauma yhdeksän paalun mallin keskimmäisen paalun ympärillä 

voidaan arvioida laajemman varaston keski-, maksimi- ja minimilämpötilaa. Kuvissa 34 

ja 35 on esitetty lämpötilajakauma mallien 5.1 ja 5.2 keskimmäisen paalun ympärillä 

kuudennen syklin aikana. Mallin 5.2 lämpötilajakauma on huomattavasti tasaisempi 

kuin mallissa 5.1, jossa maksimi- ja minimilämpötila kuudennen syklin aikana ovat 

korkeampia paalun läheisyydessä (Kuvat 34 ja 35). Lisäksi mallissa 5.2 varaston mak-

similämpötila on keskimäärin +78,5 °C, joka on noin 8 °C korkeampi kuin mallissa 5.1 

(+70,5 °C). Myös varaston minimilämpötilassa kuudennen syklin aikana on eroa: mal-

lissa 5.2 minimilämpötila on +54,8 °C, kun vastaavasti mallissa 5.1 se on +59,4 °C. 

Varastojen keskimääräisissä lämpötiloissa ei ole suurta eroa: mallissa 5.1 varaston kes-

kilämpötila on +64,9 °C ja mallissa 5.2 +66,5 °C. 

 

Kuva 34. Lämpötilajakauma keskimmäisen paalun ympärillä kuudennen syklin aikana 

2,5 metrin paaluvälillä. 
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Kuva 35. Lämpötilajakauma keskimmäisen paalun ympärillä kuudennen syklin aikana 

5 metrin paaluvälillä. 

 

5.6 Mallinnustilanne 6 

Energiapaaluvaraston ympäristövaikutusten arvioimiseksi tulee tietää, kuinka paljon 

varaston pinnan lämpötila nousee varastoinnin johdosta. Lisäksi ympäristövaikutuksia 

arvioidessa on hyvä tietää, kuinka kauas varaston lämpötilahäiriö yltää. Kuvassa 36 on 

esitetty mallin 6.1 keskimmäisen paalun ympäristön keskilämpötila kymmenennen syk-

lin aikana 0,2 m syvyydellä. Lämpötila maanpinnalla on huomattavasti korkeampi paa-

lun ympärillä, mutta lämpötila laskee nopeasti kauempana paalusta.  Mallissa 6.1 läm-

pötila vaihtelee paalun ympärillä noin 17 °C ja 67 °C välillä. (Kuva 36) Kuvassa 37 on 

esitetty 0,1 °C lämpötilahäiriön etäisyys varaston reunasta. Saven lämpötila nousee 0,1 

astetta noin 50 metrin päässä varaston reunasta. Maan pinnalla lämpöhäiriön vaikutus 

ulottuu lyhyemmälle matkalle. (Kuva 37) 
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Kuva 36. Kolmen paalun mallin keskimmäisen paalun ympäristön keskilämpötila 

kymmenennen syklin aikana 0,2 m syvyydellä. 

 

Kuva 37.  0,1 °C lämpötilahäiriön etäisyys varaston reunasta 
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6 TULOSTEN ARVIOINTI 

Energiapaaluvaraston toimintaa mallinnettiin kuudessa eri mallinnustilanteessa. Mallin-

nustilanteessa 1 pyrittiin selvittämään varastoinnin kannalta paras putkikonfiguraatio ja 

tilavuusvirtaus. Kaikkien testattujen konfiguraatioiden tehokkuus oli heikko, sillä paalut 

johtivat lämpöä, eikä kaikki lämpö siirtynyt maahan. Sisäiset häviöt kasvoivatkin suu-

riksi. Laskennan pohjalta paras vaihtoehto energiapaaluvarastoon on W-putki. W-

putken tehokkuus oli testatuista konfiguraatioista paras, 34,93 %. Tilavuusvirtauksista 

parhaan tehokkuuden sai virtaamalla 0,324 m³/h. Pienemmällä tilavuusvirtauksella läm-

pötilaero oli suurempi, mutta saatu lämpömäärä pieneni.  Suuremmalla tilavuusvirtauk-

sella putken lämpötilaero pieneni selvästi. W-putkesta saatiin 26,79 MWh lämpöenergi-

aa neljän syklin aikana.  

Mallinnustilanteessa 2 selvitettiin saven ja täytemateriaalin lämmönjohtavuuden vaiku-

tusta varastointiin. Mallien pohjalta saven lämmönjohtavuus on lämmönvarastoinnin 

kannalta merkittävämpi kuin täytemateriaalin. Saven lämmönjohtavuuden noustessa 1,1 

– 2,5 W/mK yksittäisestä energiapaalusta saatu lämpömäärä kasvoi 80 %. Myös täyte-

materiaalin lämmönjohtavuus vaikutti paalusta saatuun lämpöön, joskin huomattavasti 

vähemmän kuin saven lämmönjohtavuusominaisuuksien parantuessa. Grafeenin lisää-

misellä täytemateriaaliin ei siis ole suurta vaikutusta, joten sen käyttö ei liene suuressa 

mittakaavassa ekonomisesti kannattavaa. Saven ja täytemateriaalin lämmönjohta-

vuusominaisuuksien paraneminen ei kuitenkaan parantanut paalujen energiatehokkuut-

ta, joka oli noin 35 % kaikissa mallinnustilanteen 2 malleissa. Energiapaaluvarastoa 

suunniteltaessa suurinta huomiota kannattaakin kiinnittää varaston ideaaliseen sijaintiin, 

jossa saven lämmönjohtavuus on suurinta. 

Koska maaperävarasto tarvitsee yleisesti 3 – 5 vuotta saavuttaakseen normaalitoimin-

tansa, mallinnustilanteessa 3 ajettiin mallia 2.3 vastaavaa energiapaalumallia 10 vuoden 

ajan. Mallinnuksessa selvisi, että energiapaalusta saatava lämpömäärä kasvaa huomatta-

vasti ensimmäisistä sykleistä. Lisäksi paalun tehokkuus kasvaa 11 % ensimmäiseen 

neljään sykliin verrattuna. Energiapaalusta saatiin kymmenennellä syklillä 13,55 MWh 

lämpöenergiaa ja purkukauden keskimääräinen teho oli noin 3,1 kW. Mallin lämpötila-

jakaumasta voi kuitenkin nähdä, että yksittäisessä paalussa korkeita, yli 70 °C lämpöti-
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loja saavutetaan vain lähellä paalua. Mallista voikin päätellä, että lämmönsiirron hitaus 

savessa aiheuttaa sen, että energiapaalu lämmittää vain paalun läheistä savea korkeisiin 

lämpötiloihin. Purkukauden tehopiikki syntyy, kun suuret lämpömäärät paalussa, ja paa-

lun ympärillä siirtyvät lämmönvaihtimeen. Tämän jälkeen lämpö siirtyy hitaasti savesta 

kohti paalua. Lopulta energiapaalu toimii maalämmöllä, joka selittää suhteellisen kor-

keat teholukemat purkukauden ajalta. 

Mallinnustilanteessa 4 selvitettiin yksittäisen energiapaalun toimintaa kaukolämpöver-

kon kausivarastona, missä varastoa ladattiin kaukolämpöverkon lämpimällä vedellä 

(+85 °C) ja purettiin poistovedellä (+55 °C). Mallin 4 perusteella yksittäisestä energia-

paalu ei saa lämmitettyä ympäröivää savea yli +55 °C muuta kuin aivan paalun viereltä. 

Tällöin lämpötehoa ei saada ollenkaan pientä purkukauden alun tehopiikkiä lukuun ot-

tamatta. Mallia 4 ei voida siis käyttää arvioitaessa laajemman energiapaaluvaraston toi-

mintaa. 

Mallinnustilanteessa 5 tutkittiin yhdeksän energiapaalun yhteisvaikutuksia kaukoläm-

pöverkossa. Mallinnuksessa yksi yhdeksästä paalusta ei toiminut oikein, eikä siinä vir-

rannut vettä. Yhden paalun puuttuminen muutti lämpötilajakaumaa savessa hieman. 

Lämpötilajakaumista voi kuitenkin päätellä, että mallin puutteet aiheuttivat vain pientä 

virhettä, sillä laskennassa käytettiin vain keskimmäistä paalua. Laskennan tuloksista 

voidaan nähdä, että yhdeksällä paalulla keskimmäistä paalua ympäröivä savi saadaan 

huomattavasti lämpimämmäksi kuin yhden paalun malleissa. Tällöin myös paalusta 

saadut lämpömäärät ovat korkeampia kuin yksittäisellä paalulla kaukolämpöverkossa. 

Mallinnustilanteessa tutkittiin myös paaluvälin vaikutusta varastointiin. Tiheämmällä, 

2,5 m paaluvälillä varaston lämpötila oli tasaisempi ja lämpimämpi kuin 5 m paaluvälil-

lä. 5 m paaluvälillä paalujen välinen savi oli huomattavasti viileämpää kuin paalujen 

läheisyydessä. Lisäksi 5 m paaluvälillä purkujaksolla paalujen väliin jäi enemmän läm-

pöä, jota ei saatu hyödynnettyä. Tästä johtuen mallin 5.1 keskimääräinen lämpötila pur-

kukauden lopulla oli korkeampi kuin mallin 5.2. Viiden metrin paaluvälillä lasketussa 

mallissa lämpö siirtyy hitaasti paalujen väliltä lämmönvaihtimen käytettäviin, joten sen 

purkamiseen menee kauemmin. 2,5 m paaluvälillä varaston lataamiseen kuluu vähem-

män energiaa, joten varasto on noin kaksi kertaa tehokkaampi kuin 5 m paaluvälin va-

rasto.  
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2,5 m paaluvälin varasto saavuttaa normaalitoiminnan nopeammin kuin 5 m paaluvälin 

varasto, jossa ensimmäisellä syklillä ei saada ollenkaan lämmitystehoa. 2,5 m paaluvä-

lin varaston huipputeho oli myös huomattavasti korkeampi. Teholukemat molemmissa 

malleissa olivat alhaisia, kun lataus purettiin tasaisesti 182 päivän aikana. Kannatta-

vampaa olisi purkaa varaston lämpömäärä lyhyempänä ajanjaksona. Esimerkiksi kuu-

kauden purkujaksolla teho paalumetriä kohden olisi viiden metrin paaluvälillä noin 46 

W/m ja 2,5 metrin paaluvälillä noin 90 W/m. 

Mallien keskimmäisten paalujen lämpömäärää voidaan soveltaa laajemman lämpövaras-

ton lämpömäärien arvioimiseen. Taulukossa 10 on esitetty hehtaarin ja aarin lämpöva-

rastojen lämpömäärät. Lämpömäärä pinta-alayksikköä kohden on noin kahdeksan kertaa 

suurempi 2,5 m paaluvälillä. Hehtaarin varastosta, jossa paaluväli on 2,5 metriä, saa-

daan noin 2,4 GWh lämpöenergiaa vuodessa. Vastaava luku 5 metrin paaluvälillä on 0,3 

GWh. 2,5 metrin paaluväleillä paaluja on neljä kertaa enemmän kuin 5,0 metrin paalu-

välillä, joten investointikustannuksetkin ovat huomattavasti suuremmat. Hehtaarin alu-

eella yhteisvaikutukset kuitenkin nostaisivat varaston tehokkuutta yhdeksän paalun mal-

lia korkeammaksi. Kohteissa, joissa paalutus tehtäisiin joka tapauksessa tiheämpään 

kuin viisi metriä, lämmönvaihtimien asettamista jokaiseen paaluun voi suositella. Paa-

luvälin tihentämisen hyötyjä tulee muissa kohteissa verrata kustannusten nousuun.  

Taulukko 10. Hehtaarin ja aarin lämpövarastojen lämpömäärät 2,5 m ja 5 m paaluväleillä. 

 Malli 5.1 5.2 

  /ha (400 paalua) /a /ha (1600 paalua) /a 

Q [MWh] 310 3,10 2415 2,42 

W/paalumetri [kWh] 33,11  64,51  

W/m² [kWh] 30,99  241,52  

W/m³ [kWh] 1,32  10,32  

 

Mallinnustilanteessa 6 selvitettiin lämpöhäiriön etäisyyttä energiapaaluvarastosta sekä 

varaston pinnan lämpötilan nousua. Lämpöhäiriö ulottui noin 50 m päähän varaston 

reunasta kymmenen vuoden mallinnuksen jälkeen. Varaston pinnan lämpeneminen oli 

suurinta paalujen välittömässä läheisyydessä. Paalujen välillä lämpötilan nousut olivat 
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huomattavasti vähäisempiä. Pinnan lämpötilan nousun ja lämpöhäiriön ympäristövaiku-

tuksia on käsitelty tarkemmin kappaleessa 6.3. 

6.1 Lämmön varastoinnin investointikustannukset 

Mallinnustulosten perusteella energiapaaluvarastolle laskettiin investointikustannukset, 

joita vertailtiin paineettomaan teräsakkuvarastoon, joka on todettu käytössä kustannus-

tehokkaaksi ja luotettavaksi ratkaisuksi kymmenien tuhansien kuutiometrien kokoluok-

kaan asti. 

6.1.1 Energiapaalutuksen kustannukset 

Energiapaalutuksen kustannuslisä verrattuna normaaliin alueen paalutukseen koostuu 

teräsputkipaalujen kustannuslisästä, lämpöputkituksen hinnasta, jakokaivoista ja kauko-

lämpö- ja aurinkopiirien kytkennästä. Östersundomin kaltaisissa suurissa paalutuskoh-

teissa käytetään yleisesti teräsbetonipaaluja, jotka ovat huomattavasti mallinnuksessa 

käytettyjä teräsputkipaaluja edullisempia. Teräsputkipaalun (RR 170/10) hinta on maa-

han lyötynä noin kaksinkertainen teräsbetonipaaluun (TB300b) verrattuna. Mallinnuk-

sessa käytetyn teräsputkipaalun hintalisä teräsbetonipaaluun on noin 50 € paalumetriä 

kohden, joten tarkastellun noin 20 metrin pituisen paalun hintalisä paalutyypin muutok-

sesta on noin 1000 € paalua kohden. 

Energiapaalun hintalisää normaaliin paalutukseen verrattuna tulee myös lämpöputkiston 

asentamisesta. W-putkituksesta aiheutuvat kustannukset ovat noin 200 € paalua kohden, 

joka koostuu 80 metrin mittaisesta Pe-Xa-muoviputkesta sekä lämpöputkituksen läpi-

viennillä varustetusta paaluhatusta.  

Energiapaaluina käytettävät teräsputkipaalut täytetään betonilla, kuten myös useimmat 

paalutusratkaisut ilman lämpöputkitustakin. Tällöin betonoinnista ei tule lisäkustannusta 

energiapaaluihin. Jos energiapaalutuksessa päädytään käyttämään lämmönsiirron kan-

nalta parempilaatuista täytebetonia, tulee lisäkustannukset ottaa huomioon. 

Energiapaalujen liitynnät on taloudellisinta tehdä jakokaivoilla, joita on olemassa maa-

lämpö- ja sulanapitojärjestelmiä varten suunniteltuina ratkaisuina.  12 paalun liittämi-
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seen soveltuva PEH-rakenteinen kaivo jakotukkeineen maksaa noin 6000 €. Paalukoh-

tainen putkitus esieristetyllä taipuisalla putkielementillä ja liittyminen lämmönsiir-

rinasemalle lisää kustannusta noin 600 €/paalu. Liitäntäkustannuksiksi tulee siis noin 

1000 € paalua kohden, kun käytetään kuvan 38 mukaista 5 metrin paalujakoa. Tiheäm-

mällä, 2,5m paalujaolla paalujen liitäntäkustannus laskee merkittävästi lyhyempien put-

kivetojen ansiosta. Muita vähäisempiä kustannuksia tulee epäsuorasta kaukolämpö- ja 

aurinkopiirien kytkennästä lämmönsiirtimen kautta, mutta tämän osuus on vähäinen 

verrattuna muihin lisäkustannuksiin. 

 

 

 

Kuva 38. Esimerkki paalujako ja paalujen liityntäputkituksesta. 
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6.1.2 Energiapaaluvaraston vaatimien aurinkokeräinten kustannukset 

Yhdeksän paalun mallin kuudenennen syklin arvojen perusteella laskettiin, kuinka pal-

jon aurinkokeräimiä tarvittaisiin 2415 ja 310 MWh lämpömäärän saamiseksi hehtaarin 

energiapaaluvarastosta. Porvoon leveysasteilla tehdyssä aurinkokeräintutkimuksessa 

tasokeräimet osoittautuivat taloudellisimmaksi vaihtoehdoksi kaukolämpö-mittakaavan 

toteutukseen. Porvoon arvojen voidaan olettaa olevan samansuuruiset kuin Östersun-

domissa.  Tasokeräimillä, jotka operoivat +80 °C ja +55 °C veden tulo- ja menolämpöti-

loissa, saatiin vuodessa 936 MWh/ha. (Laukkanen et al. 2010) Hehtaarin energiapaalu-

varaston lataamiseen 2,5 metrin paaluvälillä tarvitaan 7230 MWh/y, joten aurinkoke-

räimiä tarvittaisiin yhteensä 7,5 hehtaaria. 7,5 hehtaarin aurinkokeräinpinta-alalla voi-

taisiin varastosta purkaa vuodessa noin 2,4 GWh. Viiden metrin paaluvälillä varaston 

lataamiseen tarvitaan vuodessa 3,4 hehtaaria, jolla varastosta saataisiin vuodessa puret-

tua 310 MWh. 2,5 metrin paaluvälin varaston lämmittämiseen vaadittavat aurinkoke-

räimet maksaisivat noin 13 miljoonaa euroa, kun taas 5 metrin paaluvarastolle keräinten 

hinta on noin 6 miljoonaa euroa.   

6.1.3 Terässäiliövaraston kustannukset 

Tyypillisessä paineettomassa terässäiliövarastossa latauslämpötila on +95 °C ja purku-

lämpötila on kaukolämmön paluuveden lämpötila +55 °C. Tällöin terässäiliövaraston 

energiatiheys on noin 45 kWh/m³. Energiapaaluvaraston mallinnuksessa käytetyllä +80 

°C latauslämpötilalla terässäiliövaraston energiatiheys on vain noin 28 kWh/m³, eikä 

terässäiliövarastoa ajeta yleisesti näin alhaisella varastointilämpötilalla.  

Paineettomien terässäiliövarastojen osalta on käytettävissä runsaasti toteutettujen eriko-

koisien kohteiden kustannustietoa.  Näiden pohjalta on laadittu kuvan 39 vertailukus-

tannuskäyrät, jossa terässäiliövaraston ominaiskustannus on laskettu varaston energia-

kapasiteettia kohti sekä +80 °C että+95 °C latauslämpötiloilla. Teräsrakenteisen kauko-

lämpövesiakkujen ominaisinvestointi 80/55 °C – 95/55 °C varastointilämpötiloilla on 

akun koosta riippuen n. 4000 – 10000 €/MWh.   
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6.1.4 Kustannusvertailu 

Edellä esitettyjen simulointitulosten perusteella on nähtävissä, että yhdeksälle paalulle 

tehdyt mallinnukset antavat käytetyillä lataus- ja purkulämpötiloilla varsin heikon hyö-

tysuhteen energian varastoinnissa.  2,5 metrin paaluvälillä varaston ominaishäviö on 

selvästi pienempi kuin 5 m paalutuksella. Myös keskimääräinen purkuteho paalua koh-

den on 2,5 metrin paaluvälillä selvästi korkeampi.  Lämmön maaperävarastoinnin häviöt 

ovat niin suuria, että varastoitavan lämmön tulisi olla käytännössä ilmaista, jotta pitkä-

aikaisvarastoinnin 70 – 90 % varastointihäviö olisi taloudellisesti mahdollista.  

Alhaisemmat purkulämpötilat mahdollistaisivat energiapaaluvarastoon ladatun energian 

tehokkaamman purkamisen kuin mitä kaukolämmön paluulämpötilalla +55 °C voidaan 

saada. Toisaalta varastojen kapasiteetti kasvaa varastointilämpötilan noustessa.  Kuvas-

sa 39 on esitetty energiapaalu- ja terässäiliövarastojen kapasiteetti varastointilämpötilan 

muutoksen funktiona. 

 

 

Kuva 39. Paineettoman teräsakku vesivaraston  ja savimaaperävarastojen energia-

kapasiteetti varastojen lämpötilamuutoksen funktiona. 
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Energiapaalutuksen lisäkustannusten muodostama ominaisinvestointi 84 – 420 MWh 

varastoilla on noin 2000 – 4000 €/ MWh.  Tiheällä paaluvälillä saavutetaan suurempi 

energianvarastoinnin hyödyllinen kapasiteetti ja järjestelmän putkituskustannukset ovat 

alemmat.  Paaluvälin tulee kuitenkin säilyä rakentamisen kannalta oikeana, muutoin 

paalutukselle tuleva lisähinta syö saatavan hyödyn.  Kuvassa 40 on esitetty paineettomi-

en terässäiliö- ja savimaavarastojen investointikustannuksia varastojen lämpökapasitee-

tin funktiona.  

 

 

 

Kuva 40. Paineettomien terässäiliö- ja savimaaperävarastojen investointikustannuksia 

varastojen lämpökapasiteetin (MWh) funktiona. 

 

Kaukolämpökäytössä olevien lämpövarastojen kannattavuuslaskennassa käytetään vuo-

tuisien lataus/purku -syklien yhteenlaskettua energiaa, jolloin terässäiliöakun kilpailu-

kyky on merkittävästi kuvaa 40 parempi. Vuorokausirytmillä toimittaessa, jolloin akkua 

ladataan ja puretaan 50 % kapasiteetista, antaa lämmönluovutusta kohti lasketuksi omi-

naisinvestoinniksi noin 25 – 50 €/MWh. Kuvassa 41 on esitetty lämpövarastojen purku-

tehon ominaiskustannukset simulointimallin mukaisella keskimääräisellä purkuteholla.  
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Kuva 41. Paineettomien terässäiliövarastojen ja maaperä-varastojen investointi-

kustannuksia varaston 6kk keskimääräistä purkutehoa kohti laskettuna. 

 

Paaluvälillä 2,5 m saavutetaan 50 % alempi ominaiskustannus tehoyksikköä kohden 

kuin viiden metrin paaluvälillä. Energiapaaluvarastoa tulisi pystyä hyödyntämään kau-

sivarastoinnin lisäksi lyhytjaksoisessa lämmönvarastoinnissa, jotta varastolle olisi saa-

tavissa riittävän korkea käyttöaste ja parempi kokonaishyötysuhde.   

Energiapaalutuksella saatava täysien lataus/purkusyklien tiheys on heikommasta läm-

mönsiirtotehosta johtuen huomattavasti alempi kuin teräsakuilla.  Teräsakuilla voidaan 

ajaa jopa useita kymmeniä edestakaisia syklejä vuorokaudessa, kun energiapaalujen 

käyttökelpoinen lataus/purku-sykli on vuorokausia.  Lyhytkestoisilla ja suuritehoisilla 

purkujaksoilla voidaan purkaa vain osa latauskapasiteetista.    

Energiapaaluvaraston käyttäminen lyhyemmillä purkujaksoilla ja korkeammalla purku-

teholla mahdollistaa varaston kustannustehokkaamman käytön, mutta kuten kuvasta 42 

nähdään, ei vuorokausijaksolla päästä lähelle terässäiliövaraston tehokkuutta. 
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Kuva 42. Paineettomien terässäiliövarastojen ja maaperä-varastojen investointi-

kustannukset varaston 1 vrk purkujaksolla käytettävissä olevaa tehoa kohti 

laskettuna.  

 

Terässäiliövarastot ovat selvästi kustannustehokkaampia suuren lataus- ja purkutehon 

ansiosta ja energiapaaluvaraston teho suhteessa varastokapasiteettiin jää selvästi hei-

kommaksi.  Energiapaaluvaraston soveltuvuutta pitkäaikaisvarastointiin heikentää kor-

kea häviötaso, joka on yhdeksän paalun simulointimallilla yli 70 %.  Keskimmäisen 

paalun etäisyys häiriintymättömästä ympäristöstä jää 2,5m paaluvälillä tehdyssä simu-

lointimallissa vielä lyhyeksi ja on ilmeistä, että laajemmalla varastomallilla, jossa paalu-

tuksen koko on vähintään useita kymmeniä paaluja päästään selvästi pienempiin häviöi-

hin.  Kallioluola, porareikä- sekä akviferivarastoista saadut kokemukset osoittavat va-

rastojen käyttötalouden paranevan niiden koon kasvaessa, mikäli varaston muut raken-

ne- ja käyttöominaisuudet ovat kunnossa. 

Pelkän lämpövarastoputkituksen lisääminen energiapaalujen väleihin on keino parantaa 

varaston lämpöteknistä toimivuutta ilman ylitiheää paalutusta.  Pelkän energiaputkituk-

sen asennus esimerkiksi ”Vibrex”-paalutekniikalla, on arviolta n. 1000 €/paalu edulli-

sempaa kuin teräksisten energiapaalujen käyttäminen.   Ratkaisun lämpö- ja geotekni-
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nen toiminta poikkeaa nyt tutkitusta energiapaaluratkaisusta ja sen ominaisuudet tulee 

tarkastella ja simuloida erikseen. 

6.2 Saven ominaisuuksien muutos  

SGI:n tutkimuksista 70 celsiusasteen lämpövarastoista savimaassa saadaan paljon hyö-

dyllistä tietoa koskien Östersundomin lämpövarastointia. Tutkimuksissa saatiin selville, 

että hieman ylikonsolidoitunut savi alkaa käyttäytymään kuten konsolidoitumaton savi 

vasta todella korkeissa lämpötiloissa. Tutkimuksessa käytetty hieman ylikonsolidoitunut 

savi ei alkanut käyttäytyä konsolidoitumattoman saven tavoin +70 °C:n lämpötiloissa.  

Yleisesti tutkimuksien tuloksista voi nähdä, että saven lämmittämisellä +8 – +70 °C ei 

ollut merkittäviä vaikutuksia saven geoteknisiin ominaisuuksiin. Lämmityksestä johtu-

vat rasitukset olivat noin 0,7 % ja lämpötilan nousu varaston ulkopuolella pieneni mer-

kittävästi varaston ulkopuolella. Kenttäkokeessa varastointilämpötila oli suunnilleen 

samansuuruinen kuin saavutettu lämpötilaluokka mallinnuksissa, joten lämmön säteilyn 

Östersundomissa voidaan olettaa olevan samaa luokkaa kuin SGI:n kenttäkokeissa. 

Kenttäkokeessa kuuden lämmitys/viilennyssyklin aikana +0,1 °C:n lämpöhäiriö havait-

tiin 23 m päässä varastosta. Kenttäkokeissa myös havaittiin, että ensimmäisellä lämmi-

tyskerralla saven leikkauslujuus pieneni huomattavasti, mutta palautui noin alkuperäi-

selle tasolleen muutamassa kuukaudessa. (Gabrielsson et al. 1997) 

SGI:n laskuissa arvioitiin, että kenttäkoetta vastaava lämpövarasto, jonka lämpötila 

vaihtelee +35 ja +70 °C välillä, painuu 30 vuodessa 190 mm. SGI antoi myös arvion 

täysikokoisen lämpövaraston painumisesta. Täysimittaisen varaston lämpötila vaihtelee 

35 ja 70 celsiusasteen välillä, sen syvyys on 15 m ja tilavuus 15000 m³. Täysimittaisen 

varaston arvioitiin painuvan 30 vuodessa noin 0,4 m. Lisäksi täysimittaisen lämpövaras-

ton lämpöhäirinnän arvioitiin ulottuvan 50 metrin päähän varaston keskustasta 30 vuo-

den toiminnan jälkeen. (Gabrielsson et al. 1997) 

Painumisen suuruutta Östersundomin tapauksessa on vaikeampaa arvioida SGI:n tutki-

musten perusteella, sillä sen suuruus riippuu pitkälti saven ominaisuuksista, varaston 

syvyydestä ja veden poistumisreiteistä. Östersundomissa lämpövaraston tavoiteltu sy-

vyys on 23,4 m, joten painuman voidaan olettaa olevan suurempaa kuin SGI:n laskuis-
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sa. SGI:n kenttätutkimusten savella 23,4 m syvyinen varasto painuisi noin 0,6 – 0,7 m. 

Varaston tavoiteltu lämpötila Östersundomin tapauksessa on samaa suuruusluokkaa 

kuin SGI:n laskuissa, joten lämpöhäiriön etäisyys varaston keskustasta voidaan olettaa 

olevan noin 50 m myös Östersundomissa. Painumista varaston ulkopuolella voidaan siis 

olettaa tapahtuvan 50 m etäisyydellä varaston keskustasta, joskin lämpötila pienenee 

nopeasti siirryttäessä kauemmas varastosta, jolloin myös painuman voidaan olettaa pie-

nentyvän.  

Moritz (1995) ja Gabrielsson (1997) suosittelivat, että lämpövarastojen tulisi sijaita 

kaukana rinteistä, rakennuksista ja muista painumiselle alttiista kohteista. Östersundo-

missa lämmönvarastoinnin on tarkoitus tapahtua yhdessä alueen infrastruktuurin kanssa, 

ja mieluiten siten, että varastointi toteutetaan esirakentamisen yhteydessä vähentäen 

kokonaiskustannuksia. Tällaisessa tilanteessa erillisten lämpövarastojen rakentaminen 

kauas infrastruktuurista on mahdotonta. Porakaivovarastoissa pehmeän saven painumi-

nen on huomattavaa, joten sen päälle ei voida sijoittaa painavia rakenteita. 

6.3 Varastoinnin vaikutus biodiversiteettiin ja maankäyttöön 

Aurinkoenergian maaperävarastoinnin seurauksena maaperän ja sen eliöstön olosuhteet 

muuttuisivat maaperän ollessa ympäri vuoden luonnontilaista lämpimämpi. Vaikutukset 

korostuisivat putkistojen lähialueilla, siellä vuodenaikojen vaihtelusta johtuva luonnol-

linen rytmi voisi vaimentua ja jopa hävitä. Talviaikaan roudan muodostuminen estyisi 

lämpimimmillä alueilla. Mikäli maaperä pysyisi talvella sulana ja lisäksi maanpintaa 

eristävä lumipeite jäisi ohueksi tai jopa puuttuisi, äärevöityisivät olosuhteet maan pinta-

osissa ja kenttäkerroksessa. Tämä voisi aiheuttaa mm. kasvillisuuden paleltumista sekä 

juuristovaurioita pintajuurisilla kasveilla. Kesäaikaan maan korkeampi lämpötila voisi 

aiheuttaa eliöille lämpöstressiä sekä kuivuushaittoja mikäli haihtuminen lisääntyisi. 

(Ylitulkkila 2013) 

Maaperän lämpö- ja kosteusolojen muutoksilla olisi vaikutuksia eliöstön kasvuun ja 

menestymiseen. Kasvukauden pituus sekä kasvien ja muiden eliöiden vuosirytmi ja sen 

säätely voisivat muuttua. Osa maaperäeläimistä todennäköisesti siirtyisi rakenteiden 

läheisyydestä kauemmas, sopivampiin olosuhteisiin. Lisäksi maan mikrobitoiminnassa 

ja ravinnekierrossa tapahtuisi todennäköisesti muutoksia. Myös maan rakenne voisi 
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muuttua, sillä roudan vuosittain aiheuttama ilmastointivaikutus jäisi tapahtumatta. To-

dennäköisesti vaikutukset eliöihin vaihtelisivat eri lajien ja jopa saman lajin eri elämän-

vaiheiden välillä. Luonnossa tapahtuvat prosessit ja eri lajien väliset suhteet ovat moni-

mutkaisia ja osin vaikeita ennustaa. Erityisesti maan pintakerroksiin vaikuttavien sää-

olojen vuosittaiset vaihtelut vaikeuttavat ennustamista entisestään. (Ylitulkkila 2013) 

Östersundomin yleiskaava-alueella on useita Natura-alueeseen Mustavuoren lehto ja 

Östersundomin lintuvedet (FI0100065; SPA/SCI) kuuluvia rajauksia sekä yksityisiä 

luonnonsuojelualueita ja suojeltuja luontotyyppejä. Sipoonkorven Natura-alue 

(FI0100066; SCI) alkaa kaava-alueen pohjoisreunalta. Lisäksi huomioitavia kohteita 

ovat muiden muassa alueella sijaitsevat uhanalaisten ja suojeltujen lajien esiintymät. 

Luonnon kannalta paras vaihtoehto olisi rakenteiden sijoittaminen rakennusten ja teiden 

alle etäälle luontokohteista. Suunnittelun edetessä on mm. geoteknisten selvitysten pe-

rusteella mietittävä tarkasti rakenteiden sijoittamista ja riittäviä suojaetäisyyksiä luonto-

arvojen kannalta herkkiin kohteisiin nähden. 

Tuloksissa 0,1 °C lämpöhäiriö ulottui noin 50 m päähän varaston reunasta. Tämä vastaa 

hyvin Gabrielssonin et al (1997) tutkimuksen pohjalta annettua arviota. Maanpinnalla 

vaikutusalue on pienempi; pinnan lämpötila on korkea vain paalujen välittömässä lähei-

syydessä. Maanpinnan lämpötilaprofiilia arvioitaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, 

että mallin yksinkertaistamiseksi ilman lämpötila oli vakio. Todellisuudessa päälle sijoi-

tettavat rakennukset ja ilman lämpötilavaihtelut muuttavat tilannetta huomattavasti. 

Mallinnustulosten ja SGI:n tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin suositella, että 

lämpövaraston reuna tulisi siis sijaita vähintään 50 m päässä Natura-alueista ja muista 

rakenteista ja kohteista, jossa muutokset maaperän ominaisuuksissa voivat aiheuttaa 

ongelmia.  

ELY-keskukselle tehtyyn ennakkotiedusteluun mahdollisen energiapaalulämpö-

varastoinnin ympäristörajoitteista ja säännöksistä saadun vastauksen perusteella ener-

giapaaluilla toteutettavaa lämmön maaperävarastointia voidaan verrata energiakaivoi-

hin, joista on ilmestynyt vuonna 2013 ympäristöopas: ”Energiakaivo - Maalämmön 

hyödyntäminen pientaloissa”. Oppaassa on esitetty kootusti energiakaivoja koskeva 

keskeinen säännöstö.   Käytännössä lämpövarastojen rakentamista voidaan rajoittaa I- ja 



 

 

77 

II-luokan pohjavesialueilla, suojelluilla muinaismuistoalueilla ja maanalaisen rakenta-

miseen käytettävillä alueilla Lämmön maaperävarastointiin suunnitellulta alueelta tulee 

selvittää pinta- ja pohjavesien kulkeutuminen, mikä on joka tapauksessa tarkasteltava 

myös varastoinnin häviöiden määrittämiseksi.  Lämmön maaperävarastointiin suunnitel-

lulta alueelta tulee selvittää myös mahdollisten haitta-aineiden esiintyminen, jotta maan 

lämmityksen yhteydessä ei vapaudu haitallisia määriä haitta-aineita päälle rakennetta-

viin tiloihin ja ilmaan. (Juvonen & Lapinlampi 2013) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Energiapaalumallien pohjalta paras putkikonfiguraatio lämmönvarastointiin energiapaa-

luvarastossa on W-putki, jonka tilavuusvirtaus on 0,324 m³/h. Varastointipaikkaa valit-

taessa on suotavaa valita savimaa, jossa savi on kosteinta, jolloin sen lämmönjohtavuus 

on korkein. Energiapaalun täytemateriaalin lämmönjohtavuudella ei ole suurta merki-

tystä. Energiapaaluvarasto vaatii useita vuosia saavuttaakseen vakiintuneen toimintansa, 

joka tulee ottaa huomioon tuotantolaskelmissa.  

Kaukolämpöverkon lämpötiloissa operoivista energiapaaluista saatu lämpömäärä oli 

huomattavasti pienempi kuin malleissa, joissa syöttö- ja poistolämpötilat olivat 0 °C ja 

+95 °C. Vaikka mallinnustilanteessa 5. molemmilla paaluväleillä saavutettiin haluttu 

varastointilämpötila +70 °C, varastojen avulla pystyttiin lämmittämään kaukolämpöver-

kon +55 °C paluuvettä vain rajallisesti. Lämpötehon kannalta olisikin parempi, jos 

energiapaaluvarasto operoisi laajemmalla lämpötilaskaalalla. Aurinkopaneeleista saata-

va lämmin vesi voisi helposti olla myös +95 °C, joka parantaisi varaston lämmitystehoa. 

Lisäksi varastolla voitaisiin lämmittää hieman viileämpää vettä, jolloin varaston lämpö-

varausta saataisiin tehokkaammin käyttöön. 

Työn pohjalta voidaan tehdä vasta alustavia arvioita Östersundomin savimaaperän so-

veltuvuudesta korkealämpötilaisen (+70 °C) lämmön varastointiin ja ko. alueiden sa-

manaikaiseen päälle rakentamiseen. Päällerakennettavuuden osalta ei ole ilmeisiä estei-

tä, maaperän runsaampi painuma tulee kuitenkin hallita paaluttamattoman alueen ja 

paalutetun alueen reuna-alueella.  Energiapaalutuksen vaikutus ympäristön routimiseen 

on merkittävä. Energiapaalutuksen sijaitessa rakennuksen alla tai normaalisti aurattaval-

la katualueella ei lämpötilan noususta ole haittaa talvehtivalle kasvillisuudelle. Maape-

rän lämpenemisen vaikutukset eliöihin vaihtelisivat eri lajien ja jopa saman lajin eri 

elämänvaiheiden välillä ja muutokset ovat osin vaikeita ennustaa. 

Energiavarastoinnin taloudellisen pohjan varmentamiseksi tulee mallinnus tehdä laa-

jemmalla simulointimallilla, jotta maa- ja kallioperävarastoinnille tyypillinen suuren 

mittakaavan etu lämpöhäviön pienenemisenä saataisiin laskennallisesti esille. Yhdeksän 

paalun malleilla varaston lämpötila saatiin kuitenkin tavoiteltuun +70 °C lämpötilaluok-
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kaan latauskauden lopulla niin 2,5 metrin kuin 5 m paaluvälilläkin. Suurin haaste peh-

meään saveen varastoitaessa on lämmönsiirron hitaus. Lämmönsiirron hitautta voidaan 

kompensoida kytkemällä aurinkokeräinten ja energiapaaluvaraston välille lyhytaikainen 

lämpövarasto, josta maaperään voidaan syöttää lämpöä aikoina, jolloin keräimet eivät 

tuota aurinkolämpöä. Myös paaluvälin tihentämisellä voidaan paikata lämmönsiirron 

hitautta. 2,5 metrin paaluvälillä paalujen tehokkuus on kolminkertainen viiden metrin 

paaluväliin verrattuna. Investointikustannukseltaan maaperävarasto on kiinnostava vaih-

toehto vain, mikäli lämpöhäviötä saadaan merkittävästi pienennettyä ja lämmönsiirron 

tehokkuutta edelleen kasvatettua.   

Tutkimuksen valossa energiapaaluvarasto sopii parhaiten kohteisiin, joissa paalut asetet-

taisiin rakennusteknisistä syistä tiheään, jolloin energiapaaluvarastoinnista ei aiheudu 

merkittäviä lisäkustannuksia perustuksen rakentamisessa. Lisäksi ideaalisessa kohteessa 

energian varastoinnin kannalta tulisi olla paksu kerros savea, jonka vesipitoisuus on 

suuri. Tällöin saven varastointiominaisuudet ovat korkeammat.   Lisäksi lämmönsiirron 

tehokkuutta energiapaaluvarastossa voidaan parantaa kytkemällä useiden paalujen läm-

mönvaihdinputket sarjaan, jolloin syöttöveden lämpömäärästä saadaan suurempi osuus 

maaperään.  Porareikävarastoinnin yhteydessä kehitetyn maapiirilämpöputkiston sovel-

taminen energiapaalutukseen ja sen tuoma ilmeinen parannus lämmönsiirtotehoon on 

syytä selvittää jatkotutkimuksin. Energiapaalutusta täydentävän energiaputkituksen toi-

mivuus on myös syytä selvittää jatkotutkimuksin. Lisäksi ennen energiapaaluvaraston 

rakentamista kohteen geotekniset ominaisuudet on syytä selvittää perusteellisesti. Var-

sinkin pohjaveden liikkeet voivat muuttaa varastoinnin tehokkuutta huomattavasti.  

Mallinnuksessa vaikeimmaksi asiaksi muodostui mallien elementtiverkkojen luominen. 

Paaluja ympäröivä savikerros oli huomattavasti isompi kuin paalun sisäiset pienet put-

kistot, joten COMSOL ei onnistunut laskemaan elementtiverkkoa fysiikkamalliensa 

pohjalta, vaan elementtiverkon koot tuli tehdä manuaalisesti. Tämä vaati huomattavaa 

työtä, jotta malleista ei tulisi liian raskaita ajaa. Malleja rakentaessa kannattaakin keskit-

tyä tekemään geometriasta mahdollisimman selkeä, jotta elementtiverkon rakennuksessa 

vältytään suurelta työltä. 
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Vaikka malleista tehtiin mahdollisimman yksinkertaiset, varsinkin yhdeksän paalun 

mallit olivat huomattavan raskaita, eikä niiden laskemista kannata yrittää pienitehoisilla 

koneilla. Yhdeksän paalun mallinnuksessa kuuden syklin mallintamiseen meni lähes 

neljä vuorokautta, joten laskemista aloittaessa kannattaa ajaa malli lyhyellä aikavälillä. 

Tällöin mallin mahdolliset virheet eivät vie viikon työtä.  

Toinen ongelma syntyi COMSOL:n aika-askeleiden valinnassa. COMSOL valitsee au-

tomaattisesti aika-askeleensa siten, että se interpoloi arvot annettujen lähtöarvojen välis-

tä satunnaisin välein. Tällöin lämpövaraston latauksen ja purun tehohuippu tasottui 

huomattavasti. Mallintaessa kannattaakin syöttää jokaisen päivän syöttölämpötila erik-

seen ja valita Time Stepping -valikosta Strict Time Stepping, jolloin COMSOL tekee 

jokaisen aika-askeleen erikseen. Tämä hidastaa laskentaa, mutta parantaa tuloksia huo-

mattavasti.  
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8 YHTEENVETO 

Tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa Östersundomin aluerakennuskohteen aurinkoener-

gian lämmönvarastointimahdollisuuksia. Östersundomin alue itäisessä Helsingissä on 

nykyisellään maaseutua, josta pyritään tekemään kaupunkialuetta. Alueen suunnittelus-

sa on keskitytty uusiin, innovatiivisiin energiaratkaisuihin, jotka otetaan huomioon jo 

esirakennusvaiheessa. Tärkeänä osana uutta aluetta ovat sen aurinkoenergiaratkaisut, 

joille on varattu alueelta 40 ha. Osana alueen energiaratkaisuna pyritään toteuttamaan 

myös lämmönvarastointia, joka mahdollistaisi kesällä kerätyn aurinkoenergian käytön 

talvella, kun lämmitystarve on suurin. 

Työssä kartoitettiin erilaisia varastointitekniikoita, joita on tutkittu viime vuosikymme-

ninä. Suurin osa toteutuneista lämpövarastoista on matalalämpöisiä varastoja. Eniten 

maailmalla on toteutettu porakaivovarastoja, akviferivarastoja sekä teräsakkuja. Pora-

kaivovarastoissa maahan tai kallioon porattuihin porakaivoihin asennetaan lämmön-

vaihdinputket, jotka varastoivat tuotettua lämpöä maahan tai kallioon. Akviferivaras-

toissa lämpöä varastoidaan maanalaiseen veteen. Teräsakuissa lämpöä varastoidaan 

suureen terässäiliöön. Uutta energiatekniikkaa edustavat energiapaalut, joissa paalun 

sisään asennetaan lämmönvaihdin. Energiapaalujen käyttö on kannattavaa sellaisissa 

kohteissa, joissa paalutus on joka tapauksessa tehtävä. Suurin korkealämpötilainen au-

rinkoenergiayhteisö on rakennettu Kanadan Okotoksiin. Drake Landingin yhteisössä on 

saatu aurinkoenergia kattamaan jopa yli 90 % alueen energiantarpeesta keräinten, te-

räsakun ja porakaivovaraston avulla.  

Aiemmissa tutkimuksissa lämpötilan vaikutukset saven ominaisuuksiin ovat pieniä. 

Vesipitoisuudessa, leikkauslujuudessa tai juoksurajassa ei tapahtunut suuria muutoksia 

kenttäkokeessa, jossa varaston lämpötila oli +70 °C. Suurin varastoinnista aiheutuva 

muutos oli savimaan painuminen. Painuminen oli suurinta varaston keskellä, ja pieneni 

radiaalisesti. Savimaan painuminen johtuu korkean lämpötilan aiheuttaman huokosyli-

paineen purkautumisesta sekä virumisvaikutuksista. 

Lämpövaraston mallinnuksessa keskityttiin energiapaaluvarastoon Östersundomin sa-

vimaassa. Mallinnusohjelmana käytettiin COMSOL-Multiphysics-ohjelmaa, jolla ra-
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kennettiin elementtimallit energiapaalusta. Mallinnuksella selvitettiin, että paras konfi-

guraatio energiapaalun sisään on W-putki, jonka tilavuusvirtaus on 0,324 m³/h. Lisäksi 

saatiin selville, että saven lämmönjohtavuudella on huomattava merkitys varaston toi-

mintaan. Täytemateriaalin lämmönjohtavuuden vaikutus oli pienempi. Mallinnuksessa 

selvitettiin myös energiapaalun vakiintunutta toimintaa 10 vuoden mallinnuksessa. 10 

vuoden aikana paalusta saatu lämpömäärä ja paalun tehokkuus kasvoivat huomattavasti 

ensimmäisiin sykleihin verrattuna. Mallinnuksessa tutkittiin myös energiapaalun toi-

mintaa osana kaukolämpöverkkoa. Yksittäinen paalu kaukolämpöverkossa ei pystynyt 

nostamaan saven lämpötilaa haluttuun lämpötilaluokkaan. Paalujen yhteisvaikutusta ja 

ideaalista paaluväliä selvitettiin rakentamalla yhdeksän energiapaalun malli, joka toimi 

kaukolämpöverkossa. Sekä 2,5 m ja 5 m paaluväleillä saavutettiin varastossa haluttu 

+70 °C lämpötilaluokka. Energiapaaluvaraston teho ja saadut lämpömäärät jäivät kui-

tenkin pieniksi. 2,5 m paaluväli osoittautui tarkastelussa huomattavasti tehokkaammak-

si, sillä 5 m paaluvälillä lämpöä jäi lämmönvaihtimien ulottumattomiin paalujen välille.  

Laskentatulosten pohjalta tehtiin alustava kustannusarvio energiapaaluvarastosta kauko-

lämpöverkossa. Energiapaalutuksen lisäkustannukset normaaliin paalutukseen verrattu-

na ovat noin 2000 €/paalu. Verrattuna teräsakun kertalataukseen energiapaaluvarasto on 

huomattavasti halvempi ratkaisu. Lämmönsiirto energiapaaluakussa on kuitenkin hidas-

ta, ja sitä voidaan purkaa rajallisesti. Teräsakkuja voidaan ladata ja purkaa jopa tunneis-

sa. Teräsakun kustannukset lämpömäärää kohden ovatkin huomattavasti pienemmät 

johtuen siitä, että sitä voidaan purkaa useammin. Energiapaaluvaraston kustannukset 

lämpömäärää kohti ovat noin 2000 – 4000 €/MWh, joka on moninkertainen teräsakun 

kustannuksiin. 2,5 m paaluväli osoittautui myös kustannustehokkaammaksi vaihtoeh-

doksi, jos kohde vaatii tiheää paalutusta. 

Lämmön varastoinnin ympäristövaikutukset ovat vaikeita ennustaa. Päällerakennetta-

vuuden osalta ei ole ilmeisiä esteitä, maaperän runsaampi painuma tulee kuitenkin halli-

ta paaluttamattoman alueen ja paalutetun alueen reuna-alueella. Energiapaalutuksen 

sijaitessa rakennuksen alla tai normaalisti aurattavalla katualueella ei lämpötilan nou-

susta ole haittaa talvehtivalle kasvillisuudelle. Maaperän lämpenemisen vaikutukset 

eliöihin vaihtelisivat eri lajien ja jopa saman lajin eri elämänvaiheiden välillä ja muu-

tokset ovat osin vaikeita ennustaa. 
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Ennen Östersundomin lämpövaraston rakentamista tulee alueella tehdä kattavia jatko-

tutkimuksia. Alueella tulee tehdä kattavat geotekniset tutkimukset, joissa selvitetään 

ominaisuuksiltaan paras paikka lämpövarastolle. Lisäksi pohjaveden liike tulee ottaa 

huomioon, sillä pohjaveden virtaus voi heikentää varaston toimintaa huomattavasti. 

Lisäksi varastosta tulee rakentaa laajempi malli, jossa selvitetään jopa useiden satojen 

energiapaalujen yhteisvaikutusta, sillä yhdeksän paalun mallissa lämpömäärät jäivät 

vähäisiksi. Myös varaston lämpötilat tulee optimoida: nostamalla syöttölämpötila +95 

°C ja laskemalla purkulämpötilaa voitaisiin varastosta saada suurempi lämpömäärä ulos. 

Myös mallin toiminta tulisi varmentaa kenttäkokein. Tulosten avulla voi kuitenkin sa-

noa, että energiapaaluvarastolla savimaassa on mahdollista saavuttaa tavoiteltu +70 °C 

lämpötilaluokka, ja siitä saadaan lämpöenergiaa kaukolämpöverkkoon. 
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Liite 1. Kuva SGI:n kenttäkokeen leikkauslujuuden muutoksesta 
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LIITE 1. 

 

 

Liite 1. Varaston 1 ja varaston 2 lämpötila 6 m syvyydessä ja leikkauslujuus suhteessa 

aikaan. Kuvassa on esitetty myös näytteiden lämpötila kokeen aikana. (Mukaillen Gab-

rielsson et al. 1997) 

 



LIITE 2. 

 

 

Liite 2. Varaston 1 vesipitoisuus ja juoksuraja syvyyksiltä 3,5 m, 6,0 m, 9,0 m ja 12,0 m 

suhteessa aikaan. (Mukaillen Gabrielsson et al. 1997) 

 

 



LIITE 3. 

 

Liite 3. Varaston 2 vesipitoisuus ja juoksuraja syvyyksiltä 3,5 m, 6,0 m, 9,0 m, ja 12,0 

m suhteessa aikaan. (Mukaillen Gabrielsson et al. 1997) 

 

 

 


