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Tutkimustyön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää Oulun Energia Oy:n 

kaukolämpöverkon elementtijatkoksissa ilmenneiden vuotojen vikaantumismekanismit 

ja syyt. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli mitata ja todentaa kentällä todelliset 

rakennettavaan putkilinjaan kohdistuvat kuormitukset. 

Vuotojen syntymekanismeja selvitettiin haastattelemalla Oulun Energia Oy:n 

toimihenkilöitä ja käymällä läpi kunnossapidon vuotoraportteja. Lisäksi vuotojen 

mahdollisia syitä avattiin tehdas- ja kenttäkäynneillä sekä käyttämällä 

asiantuntijapalveluita ja tutkimalla kirjallisuutta. Putkilinjan kuormitusten mittaus 

toteutettiin Oulun Energia Oy:n IoT-kehitysideaan perustuen anturoimalla 

elementtijatkokset ja mittaamalla venymäliuskoilla Varpukankaan uudesta 

kaukolämpölinjasta esilämmityksen ja käytön aikana virtausputkeen syntyviä 

jännityksiä. Saatuja tuloksia verrattiin työn yhteydessä laadittuun FEM-laskentamalliin. 

Lisäksi eri liitostyyppien lujuutta testattiin laboratoriossa kuormituskokeilla ja 

liitoslaatua analysoitiin digiröntgenillä. 

Työn tuloksena saatiin parannusehdotuksia nykyiseen rakentamistapaan ja 

laadunvalvontaan sekä kehitysideoita kaukolämpöputkiosiin. 

Asiasanat: Kaukolämpöelementti, kiinnivaahdotus, jatkosliitos, vikaantumismekanismi, 

putkivuoto 



 

ABSTRACT 

Study of bonded pipe system joints in a district heating network 

Juha Päkkilä 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2015, 111 p. + 50 p. appendixes 

Supervisors: D.Sc. (Tech) Koivurova Hannu, D.Sc (Tech) Lumijärvi Jouko, Prof. D.Sc 

(Tech) Malaska Mikko, M.Sc (Tech) Jokinen Marko, M.Sc (Tech) Kallio Arto, M.Sc 

(Tech) Aarnipuro Yrjö 

 

The primary goal of this study was to determine the leak causes in pipe joints of Oulun 

Energia Oy’s district heating network. The secondary goal was to measure and verify 

the factual load factors of the pipeline. 

The leak causes were investigated by interviewing the employees of Oulun Energia Oy 

and by analyzing leak reports from the maintenance team. The plausible leak causes 

were identified during factory and field audits, and by utilizing professional 

consultation and literature. The load factor measuring was carried out by using IoT-

technology. Tensions in both preheating and operation were measured with strain 

gauges from an internal pipe within the new pipeline in Varpukangas, Oulu. The 

measurements were compared to the FEM-model made of the Varpukangas pipeline. In 

addition, different joint types were tested in laboratory conditions. The strength of the 

joints was tested in load tests and digital x-ray imaging was used to analyze the quality 

of the joints. 

As a result, the construction technique and quality control were improved. The study 

also resulted in further development possibilities for district heating pipes. 

Keywords: District heating, failure mechanism, bonded pipe system 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

A virtausputken poikkipinta-ala  m2 

Dc suojakuoren halkaisija m 

di virtausputken sisähalkaisija m 

E kimmomoduuli N/mm2, kN/m2 

F maan ja suojakuoren välinen kitkavoima kN/m 

G kaukolämpöputken ja veden omapaino kN/m 

iap jännityksen intensiteettikerroin  

K0 maanpainekerroin 

L kitkapituus m 

NR laajenemista vastustava aksiaalivoima kN 

pd virtausputkessa vaikuttava paine bar, MPa, kN/m2 

Re myötöraja N/mm2, MPa 

T lämpötila ºC 

t virtausputken seinämänpaksuus m 

YdL mitattu kuivatilavuuspaino kg/m3 

Ydmax Proctor-kokeella saatu maksimikuivatilavuuspaino kg/m3 

Z putkielementin upotussyvyys m  

α                lämpölaajenemiskerroin 1/ ºC 

γ maa-aineksen tiheys kN/m3 

ΔT lämpötilan muutos ºC 

δ laajenemisesta syntyvä muodonmuutos m 

ε venymä µm/m 

εmeas mitattu venymä µm/m 

εmech ulkoisen kuormituksen aiheuttama venymä µm/m 

εtherm lämpölaajenemisesta aiheutuva venymä µm/m 

εn normaalivenymä µm/m 

εb taivutusvenymä µm/m 

μ kitkakerroin  

υ Poissonin vakio  

σ jännitys N/mm2, MPa 



 

σn normaalijännitys N/mm2, MPa 

σb taivutusjännitys N/mm2, MPa 

σpd kehäjännitys virtausputken sisäpinnalla kN/m2 

 

FEM Finite element method (suom. elementtimenetelmä) 

 

IoT Internet of Things (tässä yhteydessä suom. älykäs 

kaukolämpöverkko) 

 

LCC Life cycle cost (suom. elinkaarikustannukset) 

 

NFP Natural fixpoint (suom. luonnollinen kiintospiste) 

 

MPUK, 2MPUK  Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot (kaksiputki-

järjestelmä MPUK ja yksiputkijärjestelmä 2MPUK) 

 

MPUL, 2MPUL Liikkuvin teräsputkin varustetut  kaukolämpöjohdot 

(kaksiputkijärjestelmä MPUL ja yksiputkijärjestelmä 

2MPUL) 

Emv, Epu, Wmv,   

Tmv, Ymv, Pkb Betonikanavajohdot 

 

PE  Polyeteenimuovi 

 

PUR  Polyuretaanieriste 

 

pWPS Preliminary welding procedure specification (suom.  

 alustava hitsausohje) 

 

WPS Welding procedure specification (suom. hitsausohje) 

 

WPQR Welding procedure qualification record (suom.  

 hitsauspöytäkirja) 



 

KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN NIMILYHENTEET 

Muovisuojakuorirakenteet (Mpuk, 2Mpuk, Mpul, 2Mpul, Mpe, Mmv, Mmv, 2Mmv).  

• Kuorirakenne 

M = eristys- tai johtoelementin yleensä polyeteenimuovinen ulkokuori 

• Lämpöeristeet 

pu = polyuretaani 

pe = vaahdotettu polyeteeni 

mv = mineraalivilla 

• Rakenne 

k = putket kiinni eristyksessä 

l = putket liikkuvat  

Betonikanavarakenteet (Emv, Epu, Wmv, Tmv, Ymv, Pkb) 

• Elementtirakenne 

E = kokoelementtikanava 

W = kolmitukinen elementtikanava 

T = työpaikalla valettava suorakulmainen kanava 

Y = yläelementtikanava, jossa työpaikalla valettava alaosa 

P = puolielementtikanava, jossa työpaikalla valettava pohjalaatta 

• Lämpöeristeet 

mv = mineraalivilla 

pu = polyuretaanivaahto 

kb = kevytbetoni 
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1 JOHDANTO 

Oulun Energia Oy tuottaa kaukolämpönä rakennusten tarvitseman lämmityksen ja 

lämpimän käyttöveden tarpeen Oulun alueella. Kaukolämpöverkoston kokonaispituus 

toiminta-alueella on noin 850 km. Kaukolämpöputkien ja liitosten suunniteltu käyttöikä 

on n. 30–50 vuotta. Osassa jatkosliitoksissa on havaittu vaurioita, eikä suunniteltuun 

käyttöikään päästä. Kaukolämpöjohdot rakennetaan nykyisin teräksisiin virtausputkiin 

polyuretaanieristeellä kiinnivaahdotetuista, polyeteenisuojaputkilla varustetuista 

putkijohtoelementeistä. Elementtien jatkosliitoksen rikkoutumisen seurauksena kosteus 

pääsee kaukolämpöjohdon eristekerrokseen, jolloin teräksisen virtausputken ulkopinta 

korrosoituu. Tämä johtaa lopulta virtausputken vuotamiseen. Kaukolämpöverkoston 

liitoksissa ilmenneet ongelmat aiheuttavat yritykselle ylimääräistä huollontarvetta ja 

lisäävät järjestelmän ylläpitokustannuksia. Järjestelmän ylläpitokustannuksia ovat muun 

muassa vuotuiset kunnossapitokustannukset sekä käynnissäpidon ja kaukolämmön 

jakelun keskeytyksistä muodostuvat kustannukset. Nämä lisäävät järjestelmän 

elinkaarikustannuksia (LCC). 

Tämä työ on osa laajempaa Oulun Energia Oy:n kaukolämmön kehityshanketta. 

Kehityshankkeessa ideoitiin muun muassa älykkään kaukolämpöverkon ja internet of 

things (IoT) sovelluksen kehittämismahdollisuutta sekä kl-verkon ”asset management” -

hallintaa. Työssä pyritään selvittämään liitoksien vuodonaiheuttajat ja yleisimmät 

vikaantumismekanismit. Tutkimusmenetelmiä työssä ovat venymäliuskamittaukset, 

kaukolämpökaivannon tiiveysmittaukset, putkielementtien liitoksien kuormituskokeet 

sekä FEM-mallinnus. 

Tutkimusosassa keskitytään pelkästään kiinnivaahdotettuihin (polyuretaanieristeisiin) 

putkielementteihin ja niiden liitoksiin. Kirjallisuusselvityksessä perehdytään koko 

lämpöputkiverkoston historiaan. 
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2 KAUKOLÄMPÖ 

Kaukolämmityksellä tarkoitetaan rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen 

tarvittavan kaukolämmön keskitettyä tuotantoa ja jakelua laajalle alueelle, useille 

kaupunginosille tai koko kaupungille. Kaukolämmityksen toiminta toteutetaan yleisesti 

liiketoiminnan muodossa. Aluelämmitys puolestaan on pienempimuotoista keskitettyä 

tuotantoa yksityiseen tai tuotantoyhtymän osakkaiden käyttöön, eikä siihen liity 

liiketoimintaa. (Koskelainen et al. 2006: 25.) 

2.1 Lämmönsiirron perustiedot 

Toimintaperiaate 

Kaukolämpö tuotetaan keskitetysti yhdessä tai useammassa laitoksessa ja jaetaan 

verkon välityksellä asiakkaille. Lämpö toimitetaan asiakkaille suljetussa kaksiputkisessa 

verkossa kiertävän höyryn tai veden avulla. Lämpö siirretään lämmönsiirtimen avulla 

asiakkaan lämpöverkostoon ja käyttöveden lämmitykseen. Kaukolämpöveden lämpötila 

vaihtelee 65:stä 115 asteeseen riippuen ulkolämpötilasta. Talvella lämpötila on 

korkeimmillaan ja alimmillaan kesällä, jolloin lämpöä tarvitaan vain käyttöveden 

lämmitykseen. Vuodenajasta ja lämpökuormasta riippuen laitokseen palaavan veden 

lämpötila vaihtelee 25:stä 50 asteeseen. (Lappalainen et al. 2012.)  

Lämpöverkon väliaineena oleva vesi käsitellään mekaanisten epäpuhtauksien ja hapen 

poistamiseksi sekä lämpöjohtojen sisäpuolisen korroosion estämiseksi. Vesi useimmiten 

myös värjätään, jolloin vuoto- ja vauriokohtien löytäminen helpottuu. Veteen lisätty 

vihertävä lisäaine ei ole terveydelle eikä ympäristölle vaarallista. (Energiateollisuus ry 

2007.) 
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Tuotanto 

Kaukolämpö tuotetaan Oulun Energia Oy:llä pääasiassa kiinteillä polttoaineilla. 

Kiinteillä polttoaineilla tarkoitetaan puuta eri muodoissa ja turvetta. Lisäksi käytetään 

jonkin verran muita biopolttoaineita, kivihiiltä ja öljyä. Öljykattiloita käytetään silloin, 

kun tarvitaan huippu- ja varatehoa. Taulukossa 1. on esitetty tarkemmat osuudet 

energialähteiden jakaantumisesta. (Oulun Energia Oy 2014.) 

Taulukko 1. Energianlähteet 2013. (Oulun Energia Oy 2014). 

 

 

 

Käytettävä polttoaine poltetaan kattilassa, josta syntynyt lämpö johdetaan vetenä tai 

höyrynä lämmönvaihtimeen. Usein laitokset ovat sähkön ja lämmön 

yhteistuotantolaitoksia, joissa höyry pyörittää ensin höyryturbiinia, ja tämän jälkeen 

höyry ohjataan lämpösiirtimeen kaukolämpöveden lämmitykseen. Höyryturbiini 

pyörittää generaattoria, joka syöttää sähköä sähköverkkoon. Hyötysuhde tällaisissa 

yhteistuotantolaitoksissa on varsin hyvä, sillä parhaillaan jopa 90 % polttoaineen 

sisältämästä energiasta saadaan hyödynnettyä. (Tammilehto 2009: 10.) 

Asiakkaat 

Suomessa kuluttajat kytketään kaukolämpöverkkoon epäsuoralla kytkennällä. 

Epäsuorakytkentä tarkoittaa sitä, että asiakkaalla on oma lämmityskiertonsa, jonka vesi 

lämmitetään kaukolämpövedellä erillisessä lämmönsiirtimessä. Kaukolämpövesi siis ei 

kierrä talojen lämmitysverkossa. Kuluttaja liitetään meno- ja paluujohdon väliin, joiden 

välillä oleva paine-ero antaa riittävän virtauksen kuluttajalle. Asiakkaan 

lämpökeskuksessa kaukolämpövesi luovuttaa lämpönsä talon huoneiden 

lämpöverkkoon, käyttöveden lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. (Koskelainen et al. 2006: 

43.) 

Energialähteet 2013 Oma 
tuotanto 

Ostolämpö 
mukaan luettuna 

Turve 56 % 59 % 
Puu 36 % 36 % 
Muut biopolttoaineet 0,01 % 0,01 % 
Öljy 1 % 1 % 
Kivihiili - 0,20 % 
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Oulun Energia Oy:llä on kaukolämpöverkossa asiakkaita yhteensä 9353 kappaletta. 

Luku kattaa noin 75 % Oulun kotitalouksista, joista 67 % on omakotitaloja ja 33 % 

muita rakennuksia. (Kallio 2015.) 

Kaukolämpöverkon toimintaperiaate 

Kaukolämpöverkon johdot ryhmitellään kanavarakenteen mukaan. Myöhemmin 

esitellään eri rakennevaihtoehdot, mutta tutkimusosiossa keskitytään 

uudisrakentamisessa nykyisin käytettäviin kiinnivaahdotettuihin putkijärjestelmiin. 

Kaukolämpöjohtojen mitoitus perustuu 1,6 MPa (16 bar) suunnittelupaineeseen ja ≤ + 

120 ºC lämpötilaan. Lämmönsiirtoaineena käytetään käsiteltyä vettä. (Koskelainen et al. 

2006: 137.) 

Suomessa on käytössä kaksiputkijärjestelmä lämpöenergian siirrossa. Järjestelmän 

maksimi käyttölämpötila on 120 ºC. Normaaleissa käyttöolosuhteissa ja -kohteissa 

johtoelementtien ja niiden osien teknisen käyttöiän ja pitkäaikaisen 

lämpötilakestävyyden tulee olla vähintään 30 vuotta, kun jatkuva käyttölämpötila on 

120 ºC. Jatkuvan käyttölämpötilan ollessa 115 ºC kestävyyden tulee olla vähintään 50 

vuotta, ja tätä alemmissa lämpötiloissa yli 50 vuotta. Käytännössä kaukolämpöveden 

lämpötila vaihtelee 65–115 ºC välillä. (Koskelainen et al. 2006: 137.)  
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3 KAUKOLÄMPÖELEMENTTIEN TYYPIT JA 
VALMISTUS 

Kaukolämpöelementtityypit voidaan jakaa suojakuorellisiin kiinnivaahdotettuihin ja 

liikkuviin virtausputkellisiin elementteihin, betonikanavajohtoihin sekä joustaviin 

putkijärjestelmiin. Oulun Energia Oy käyttää uudisrakentamisessa suojakuorellista 

kiinnivaahdotettua putkielementtiä. Vanhat elementtityypit poistuvat kunnossapito-

ohjelman mukaisesti käytöstä saneerauksien yhteydessä. Uutena elementtityyppinä 

markkinoille on tulossa joustavat putkijärjestelmät. 

3.1 Kaukolämpöelementtityypit 

Kiinnivaahdotetut johdot 

Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot (Mpuk, 2Mpuk) koostuvat kolmesta eri 

kerroksesta: polyeteenisestä suojakuoresta, polyureetanieristeestä ja metallisesta 

virtausputkesta. Sandwich-rakenteessa polyuretaanieristeellä on liitetty teräksinen 

virtausputki ja polyeteenisuojakuori toisiinsa kiinni. Käytännössä kaikki johtolinjat on 

rakennettu tällä johtotyypillä 1980-luvun puolenvälin jälkeen. Järjestelmä on 

nykyisellään kehittynyt niin, että eri putkiosia, tarvikkeita ja liitoksia on paljon tarjolla 

eri valmistajilta. Kiinnivaahdotettujen johtojen rakenne, mitat ja tekniset vaatimukset on 

yhtenäistetty Euroopassa. Standardeissa on asetettu tietyt vaatimukset ja 

testausmenetelmät koko järjestelmälle ja sen eri osille. Lisäksi standardeissa on 

laadunvarmistusta, merkintää ja asennusta sekä asennusvalvontaa koskevia ohjeita ja 

suosituksia. (Koskelainen et al. 2006: 138.)  

Kiinnivaahdotettujen putkien hyviä puolia (Koskelainen et al. 2006: 138): 

- Elementit ovat yhteensopivia toisiinsa valmistajasta riippumatta. 

- Virtausputken korroosio rajoittuu ainoastaan suojakuoren tai eristeen rikkoutumis-

kohtaan. 

- Johdon toiminnassa ei tapahdu muutoksia maan painuessa johdon ympärillä. 
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- Suojakuori, eriste ja virtausputki muodostavat yhdessä koko rakenteen, jota on helppo 

käsitellä. 

Huonoja puolia vastaavasti ovat (Koskelainen et al. 2006: 139): 

- Muovisuojakuori on betonista kantta heikompi suoja ulkopuolista vioittumista vastaan. 

- Suunnittelussa on otettava tarkasti huomioon virtausputkissa esiintyvät huomattavat 

jännitykset. 

- Asennusta hankaloittavat virtausputken lämpölaajeneminen. 

- Asennusolosuhteilla on iso merkitys liitostyön onnistumiseen. 

Yksiputkijohto 2Mpuk 

Yksiputkijohdossa on erilliset meno- ja paluuputket. 2Mpuk-kaukolämpöelementissä on 

edellä kuvatusti teräksinen virtausputki keskitetty ja kiinnivaahdotettu 

polyuretaanieristeellä polyeteenisen suojakuoren sisään. Valmistajat toimittavat putkia 

yleensä kokoluokissa DN 20–DN 600, mutta tarvittaessa putkia on myös mahdollista 

saada kokoon DN 1200 asti. Putkien pituus vaihtelee kokoluokasta riippuen 6–18 m. 

(Koskelainen et al. 2006: 139.) 

Tutkimuskohteena tässä työssä käytetään 2Mpuk-yksiputkijohtoa. Tutkimuksista 

kerrotaan tarkemmin kappaleissa 7 ja 8.  

Kaksiputkijohto Mpuk 

Kaksiputkijohdossa meno- ja paluuputket on yhdistetty samaan eriste-elementtiin. Tällä 

rakenteella pystytään vähentämään lämpöhäviöitä, sillä menoputki on sijoitettu 

paluuputken alle. Kaksiputkijohdon etuja yksiputkijohtoon verrattuna on myös jatkosten 

vähentyminen puoleen, koska kahden erillisen putken sijasta kaivannossa kulkee vain 

yksi johtoelementti. Yksiputkijohdossa on erilliset meno- ja paluujohdot, joissa 

teräksinen virtausputki ja polyeteenisuojakuori on liitetty polyuretaanieristeellä yhteen. 

(Koskelainen et al. 2006: 139–140.) 
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Betonikanavajohdot 

Betonikanavajohtoja on erityyppisiä, mutta kaikissa toimintaperiaate on sama. 

Virtausputkena toimiva teräsputki on sijoitettu betonikuoren sisään kannakkeiden 

varaan. Kannakkeiden avulla teräsputkien tuenta ja lämpöliikkeet ohjataan 

betonielementtien seiniin ja pohjaan. Alaelementtien välissä on kiintopiste-elementtejä, 

joihin virtausputket liitetään kiinteästi kiinni. Lämpötilavaihteluiden johdosta syntyvät 

kuormitukset ohjataan kiintopisteiden avulla maaperään. Kansielementti nostetaan 

alaelementin päälle ja saumat tiivistetään. Elementit yhdessä muodostavat 

johtokanavan, jossa virtausputket voivat liikkua kiintopisteiden ohjaamana 

lämpötilamuutosten mukaan. Betoniarkun ja putkien välissä oleva tila mahdollistaa 

putkien eristämisen ja tuulettumisen. Eristeinä käytetään joko mineraalivillaa tai 

polyuretaanista valmistettuja kouruja. (Koskelainen et al. 2006: 144.) 

Oulun Energia Oy ei ole rakentanut betonikanavajohtoja 1990-luvun jälkeen. Vanhoja 

betonikanavajohtoja on käytössä vielä noin 48 km. Vanhat betonikanavat poistuvat 

käytöstä kunnossapitosuunnitelman mukaisesti, ja ne uusitaan kiinnivaahdotetuilla 

putkijohdoilla. Betonikanavajohdot ovat Oulun Energia Oy:n kannalta vanhentunutta, 

poistumassa olevaa tekniikkaa. (Norrbacka 2014.) 

Muovisuojakuorijohto liikkuvin teräsputkin 

Polyeteenisuojakuoresta polyuretaanilla eristettyä suojaputkielementtiä, jossa 

virtausputket pääsevät vapaasti liikkumaan lasikuidusta tehtyjen suojaputkien sisällä, on 

yleisesti käytetty 1960-luvun puolesta välistä n. 20 vuoden ajan. Tätä johtotyyppiä 

kutsutaan valmistajan mukaan niin sanotuksi Fiskars-johtona. Virtausputket asennetaan 

lasikuituisten tuulettuvien suojaputkien sisään, missä ne saavat vapaasti liikkua 

lämpöliikkeen vaikutuksesta. Lisäksi elementtiin kuuluu erillinen vuotovesiputki. 

Johtotyyppiä on valmistettu pääasiassa kaksiputkisena (Mpul), mutta myös jonkin 

verran käytössä on ollut elementtejä, joissa on erillinen meno- ja paluujohto (2Mpul). 

(Koskelainen et al. 2006: 145.) 

Oulun Energialla on tätä johtotyyppiä käytössä vielä noin 35km. Oulun Energia Oy:n 

kannalta Fiskars-johdot ovat vanhentunutta poistumassa olevaa tekniikkaa. Linjoja 
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uusitaan kiinnivaahdotetuilla putkijohdoilla kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. 

Vuodon seurauksena linjaa joudutaan laajemmin uusimaan, koska korroosio on levinnyt 

koko kaivovälin matkalle. (Norrbacka 2014.) 

Joustavat putkijärjestelmät 

Joustavilla putkijärjestelmillä tarkoitetaan johtotyyppejä, joita on mahdollista taivuttaa 

asennuspaikalla tarpeiden mukaan. Rakenteita ja materiaaleja on paljon erilaisia. 

Yhteistä kaikille on kuitenkin se, että ne ovat rakenteensa tai materiaalinsa puolesta 

joustavia ja pystyvät kompensoimaan putkiston lämpöliikkeet. Joustavia johtoja on 

mahdollista saada joko yksi- tai kaksiputkirakenteena. Virtausputkimateriaalina 

käytetään joko kylmävedettyä tarkkuusterästä, korrugoitua ruostumatonta terästä, 

hehkuttamatonta tai hehkutettua kuparia tai PEX-, PB- tai PP-muovia. Muoviputkien 

käyttö on vähäistä niiden huonon lämmön ja paineen kestävyyden takia. (Koskelainen et 

al. 2006: 143.) 

Joustavia putkia voi tilata joko määrämittaisina tai erimittaisina kieppeinä.  

Putkikokoina käytetään pääasiassa DN20–DN80, mutta nykyisin valmistajilla on myös 

tarjolla putkia dimensioon DN150 asti. Toimitettavien johtojen pituudet vaihtelevat 

dimension DN20–DN150 välillä 1000 m – 250 m. Joustavat putket kestävät 

suunnittelupaineen 16 bar ja maksimilämpötilan +150 ºC. Eristeenä on useimmiten kova 

tai puolikova polyuretaanivaahto kiinnivaahdotetuissa johdoissa ja polyuretaani tai 

vaahdotettu polyeteeni kiinnivaahdottamattomissa johdoissa. Suojaputkena käytetään 

yleensä polyeteenistä kuorta. (Brugg-Pema Oy 2015.) 

Joustavien putkien hyviä puolia (Brugg-Pema Oy 2015): 

- Putki kompensoi lämpöliikkeet. 

- Asennusnopeus. 

- Hitsaus- ja jatkossaumoja ei ole kuin liitospäissä. 

- Putkilinjan eteen tulevat esteet voidaan kiertää. 

- Voidaan asentaa suojaputkeen. 
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Huonoja puolia vastaavasti:  

- Tarjolla vain putkia DN150 kokoon asti. 

- Vähän käyttökokemuksia Suomessa. 

Muut johdot 

Erikoisjohtoja tehdään siltoihin, tunneleihin, vesistön- ja radanalituksiin ynnä muihin. 

erikoisolosuhteisiin. Näissä käyttökohteissa usein käytetään normaaleja 

kiinnivaahdotettuja putkia erityyppisillä kannakkeilla tai ripustimilla varustettuna. Ison 

ryhmän näistä muodostavat kellarijohdot, joissa mineraalivillalla eristetyt teräsputket 

ohjataan ja kannatetaan kattorakenteista erilaisilla kannakkeilla. Eristetyt putket 

päällystetään kiinteistön muuhun putkitukseen sopivalla muovilla, pellillä tai 

alumiinipaperilla. (Koskelainen et al. 2006: 150–151. ) 

3.2 Kiinnivaahdotettujen putkien valmistus 

Kirjallisuustutkimuksen, yritysvierailuiden ja asiantuntijalähteiden perusteella on 

seuraavassa kuvattu tutkimuskohteena olevan kaukolämpöelementin tyypillinen 

suomalainen valmistustapa.  

Kaukolämpöelementin valmistus alkaa suojakuoren valmistuksesta. Suojakuori 

valmistetaan suulakepuristimella. Kuvassa 1 on esitetty yritysvierailujen yhteydessä läpi 

käyty tyypillisen suojakuorivalmistuslinjan osat ja toimintaperiaate. 

 

Kuva 1. Suojakuoriputken valmistuslinjan periaate. (Päkkilä 2015). 
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Menetelmässä muoviraaka-aine eli granulaatti plastisoidaan paineen, kitkan ja lämmön 

avulla ja muotoillaan jatkuvana valuna suulakkeen läpi halutun kokoiseksi putkeksi. 

Syntynyt putkiprofiili kalibroidaan ja jäähdytetään. Putken sisäpinnalle tehdään ns. 

Corona-käsittely, jolla sisäpinta saadaan karheaksi, mikä parantaa uretaanieristeen 

tarttuvuutta suojakuoreen. Tämän jälkeen putken ulkopintaan ajetaan standardin 

mukaiset leimat. Viimeisessä vaiheessa putket katkotaan katkaisusahalla 

määrämittoihin. 

Virtausputket tulevat kaukolämpöputkitehtaalle alihankkijalta määrämittaisina. 

Teräksiset virtausputket ajetaan hiekkapuhalluskoneen läpi. Hiekkapuhallus poistaa 

valssihilseen ja ruosteen putkesta. Tämän jälkeen virtausputken päälle asennetaan 

muoviset ns. keskitinrenkaat, jotka pitävät virtausputken keskellä elementtiä. 

Keskitinrenkaisiin voidaan tarvittaessa asentaa kupariset johdot, jotka toimivat 

vuodonvalvontajärjestelmänä. Kuparijohdot kulkevat tietyllä etäisyydellä 

virtausputkesta koko elementin läpi. Tämän jälkeen virtausputki asennetaan 

suojakuoren sisään, ja elementti ajetaan lämmitysuuniin. Lämmitysuunissa suojakuoren 

ja virtausputken lämpötilan annetaan tasaantua, jolloin jännityksiä ei esiinny 

elementissä. Tämän jälkeen putkielementit ovat valmiita eristevaahdotukseen.  

Suojakuoren ja virtausputken välinen tila täytetään polyuretaanieristeellä täyttöpöydällä, 

jota voidaan kallistaa eri kulmiin putkityypin koon mukaan. Uretaanin syöttönopeus 

vaihtelee putkikoon mukaan. Vaahdotusta varten elementtien päät suljetaan 

laippaelementeillä, jotka puristetaan hydrauliikan avulla kiinni. Laippaelementeissä on 

ilmanpoistoreiät, joista voidaan seurata, että uretaani täyttää koko putken. Uretaanin 

kuivumisaika vaihtelee putkikoon mukaan. Kuivumisen jälkeen laipat irrotetaan ja 

putket ovat valmiina. Tämän jälkeen putkielementin päät viimeistellään yli pursunneesta 

vaahdosta ja virtausputken päihin asennetaan suojaholkit. Valmiit putkielementit ovat 

normaalisti 6, 12 tai 16 m pitkiä. Tuotteen laatua valvotaan koko tuotantoketjun ajan.  

Suorien putkielementtien lisäksi kaukolämpöelementtiyritykset valmistavat erilaisia 

kulma-, haaroitus-, kiintopiste-, venttiili- ja muunnoskappale-elementtejä. 

Valmiselementtien valmistus tapahtuu samaan tapaan kuin putkielementtien valmistus. 

Suojakuoriosat on valmiiksi katkottu ja leikattu oikeaan muotoon. Suojakuoriosat 
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liitetään toisiinsa joko puskuhitsaamalla tai ekstruusiohitsaamalla. Teräksinen 

virtausputki on valmiiksi taivutettu oikeaan muotoonsa tai kasattu hitsaamalla osista. 

Virtausputkeen kiinnitetään keskitinmuovit ja tarvittaessa vuodonvalvontaa varten 

kuparijohdot. Virtausputki asennetaan suojakuoren sisään ja elementin sisälle syötetään 

eristevaahto.  

Suomessa joustava piensarjavalmistusprosessi tapahtuu edellä kuvatusti. Suuremmilla 

markkinoilla ja suuremmilla valmistuserillä käytössä on myös ns. jatkuvavalutekniikka, 

jossa suojakuoren ajo ja eristevaahdotus tapahtuvat samanaikaisesti. Tätä tekniikkaa 

käytetään pääasiassa mm. Tanskassa. Suomessa jatkuvavaluprosessia ei ole toistaiseksi 

käytössä.  

3.3 Yritysvierailut elementtien valmistustehtaisiin 

Tähän diplomityöhön liittyen Oulun Energia Oy järjesti yritysvierailuja kolmeen 

kaukolämpöputkia valmistavaan yritykseen. Kohteina olivat Vaasan Uponor Infra Oy, 

Saarijärven Logstor Finland Oy ja Kinnulassa sijaitseva KVL–Pipe Oy. 

Yritysvierailuiden tarkoituksena oli selvittää valmistajien näkemys 

kaukolämpöelementtien nykytilasta ja tulevaisuuden kehityksestä. 

Yritysvierailut sisälsivät tehdaskierroksen ja palaverin. Tehdaskierroksilla tutustuttiin 

kaukolämpöelementtien valmistusprosessiin ja laadunvarmistukseen. Lisäksi Uponor 

Infra Oy piti jatkosliitosesittelyn kolmesta liitostyypistä. Palavereissa käsiteltiin mm. 

kaukolämpöelementtien kehitysnäkymät, laadunvarmistus, nykyiset jatkokset ja niiden 

kehitysasiat, vallitsevat vikaantumismekanismit ja nykyiset vuodonvalvontajärjestelmät 

ja niiden kehitysnäkymät. 

Palavereissa nousi esille jo saatavilla olevia ominaisuuksia ja uusia ideoita 

kaukolämpöelementteihin. Saatavilla on jo mm. diffuusionestokerros putkielementin ja 

eristeen väliin, vuodonvalvontajärjestelmiä ja taipuisia putkijohtoja. Uusina 

kehitysideoina nousivat esille mm. elementtien päihin asennettavat, eristettä suojaavat 

tulpat, repäistävä suojakalvo elementin suojakuoren päihin sekä liitoksen tartuntaa 

parantava karhennettu pinta suojakuoren päihin. 
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4 KIINNIVAAHDOTETTUJEN KAUKOLÄMPÖ-
ELEMENTTIEN JA ELEMENTTIJATKOSTEN YLEISET 
VAATIMUKSET 

Kaukolämpöverkostossa siirretään paineistettua vettä. Paineen ja kuuman vesisisällön 

takia tällaiset putkistot voivat aiheuttaa merkittävää vaaraa. Lainsäädännössä on 

kuitenkin katsottu, että kaukolämpöjohtojen turvallisuus on varmistettu toimialan omilla 

toimintatavoilla. Toimialan ohjeissa ja standardeissa on selvitetty turvalliset 

toimintatavat. (Kauppinen 2013.) 

Painelaitteiden on täytettävä EU:n painelaitedirektiivin (97/23/EY) vaatimukset, jotta ne 

voidaan ottaa turvallisesti käyttöön. Normaalisti valmistajan tulee osoittaa CE- 

merkinnällä, että painelaite täyttää direktiivin turvallisuusvaatimukset. Direktiivin 

soveltamisalasta on kuitenkin suljettu pois tiettyjä painelaitteita, joissa on merkittävä 

paineesta aiheutuva vaara. Tällaisia ovat siirtoputkistot, joita käytetään paineellisen 

sisällön siirtämiseen laitokseen tai laitoksesta. Kaukolämpöjohdot ovat tyypillisiä 

siirtoputkistoja. Direktiivin johdannon mukaan tällaisten painelaitteiden tarvittava 

turvallisuustaso on jo taattu siten, ettei EU:n yhteistä lainsäädäntöä tarvita ja CE-

merkintää ei vaadita. (Kauppinen 2013.) 

4.1 Kaukolämpöelementtien ja jatkosliitosten standardit 

Kiinnivaahdotetuille kaukolämpöelementeille ja valmisosille asetetut vaatimukset on 

esitetty eurooppalaisissa standardeissa, jotka on vahvistettu suomalaisiksi kansallisiksi 

standardeiksi SFS-EN253, SFS-EN448, SFS-EN15698-1 ja SFS-EN14419. Lisäksi 

Euroopan tasolla alan yhteistyöjärjestö Euroheat & Power myöntää EHP-sertifikaatin ja 

laatumerkin. 

Liitosrakenteille ja niiden materiaaleille asetetut vaatimukset on esitetty standardissa 

SFS-EN489. Energiateollisuus on lisäksi tehnyt liitosrakenteille oman suosituksen 

L2/2010. 
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4.2 Materiaalivaatimukset 

Teräksinen virtausputki 

Teräksiselle virtausputkelle tärkeimmät vaatimukset on esitetty taulukossa 2.  

Taulukko 2. Teräksisen virtausputken vaatimukset. (SFS-EN 253 2013). 

Selite Vaatimus EN- standardi 

Myötöraja 

Alle 50 °C lämpötilassa käytetään materiaalille 
annettua suunnitteluarvoa. Suunnittelulämpötila-
alueella 50 < T <140 °C myötöraja lasketaan 
kaavan Re = 227 - 0,28 (T - 50) N/mm² 
Myötöraja Rp0,2 = 235 MPa T≤ 16 mm seinämällä, 
225 MPa T ≥ 16 mm seinämällä, kaikille 
putkityypeille. 

EN 253, EN 10217 

Murtoraja 360...500 MPa EN 10217 

Murtovenymä Pitkittäissuunnassa 25 % 
Poikittaissuunnassa 23 % EN 10217 

Iskusitkeys Pitkittäissuunnassa 40 J (T = 0 °C) 
Poikittaissuunnassa 27 J (T = 0 °C) EN 10217 

Mitat Halkaisijat ja seinämänpaksuudet on esitetty 
standardissa EN 10220 EN 10220 

Pinnan laatu Ennen eristämistä pintojen tulee olla puhtaana 
kaikista epäpuhtauksista EN 253 

Kemiallinen 
koostumus 

Sulastusanalyysi, alkuaineiden suurimmat 
 sallitut pitoisuudet. 

EN 10216-1, EN 
10217-1 
EN 10217-2, EN 
10217-5 

Painekoe ≥ 70 bar EN 10217 
Korroosioluokka A, B tai C ilman pistesyöpymiä. EN ISO 8501-1 

Päiden 
viimeistely 

Joko kohtisuoraan leikattuna tai viistettynä 30° -
kulmaan. Juurisauma 1,6 mm ± 0,8 mm. EN 10217 
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Putkena käytetään joko hitsattua tai saumatonta teräsputkea. Hyväksytyt käytössä olevat 

kaukolämpöputkityypit ja niille olevat standardit on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Virtausputkien tyypit. (SFS-EN 253 2013). 

Putkityyppi Halkaisija EN-standardi Materiaali 
Saumaton Kaikki EN 10216-2 P235GH 

ERW ≤ 323,9 mm 
EN 10217-1 
tai  
EN 10217-2 

P235TR1 
tai P235TR2 
tai P235GH 

ERW > 323,9 mm EN 10217-2 P235GH 
SAW Kaikki EN 10217-5 P235GH 
 

Jäykkä polyuretaanieristys (PUR) 

Kova polyuretaanisolumuovi valmistetaan sekoittamalla lisäaineita sisältävää polyolia 

ja isosyanaattia toisiinsa. Aineiden reagoidessa keskenään syntyy umpisoluinen 

eristevaahto. (Koskelainen et al. 2006: 140.) 

 Eristeelle asetetut vaatimukset on esitetty taulukossa 4. 

Taulukko 4. Polyuretaanivaahdon vaatimukset. (SFS-EN 253 2013). 

Selite Vaatimus EN-Standardi 

Sulkeumat ja  
kuplat 

PUR-vaahdon poikkipinta-alasta enintään 5 % 
sulkeumia ja kuplia. Yksittäinen sulkeuma ei saa olla 
säteen suunnassa yli kahta kolmasosaa 
eristyspaksuudesta. 

EN 253 

Puristuslujuus ≥ 0,3 MPa (10 % suhteellisessa muodonmuutoksessa) ISO 844 
Solurakenne Keskimääräinen soluhalkaisija ≤ 0,5 mm EN 489 
Umpisolupitoisuus ≥ 88 % EN 489 
Tiheys ≥ 60 kg/m³ EN 489 
Veden 
imeytyminen ≤ 10 % (90 min. upotettuna kiehuvaan veteen) EN 489 

Kutistuma ≤ 2 mm aksiaalis- ja säteensuuntaisesti liitoseristyksessä EN 489 

    



25 

 

 

Polyeteenisuojakuori (PE) 

Ulkoisen suojakuoren materiaalina tulee käyttää mustaksi värjättyä neitseellistä tai 

uusio-PE-materiaalia. Suojakuori voidaan valmistaa eristeen päälle suulakepuristuksella 

tai se voi olla erikseen valmistettu putki. Suojaputket on yleensä karhennettu 

sisäpinnaltaan ns. corona-käsittelyllä eristeen tarttuvuuden lisäämiseksi. (Koskelainen et 

al. 2006: 140.)  

Suojakuorelle asetetut vaatimukset on esitetty taulukossa 5. 

Taulukko 5. Suojakuoren vaatimukset. (SFS-EN 253 2013). 

Selite Vaatimukset EN-Standardi 
Nokimustapitoisuus 2,5± 0,5 % massasta laskettuna. ISO 6964 

Nokimustakasaantumat,  
-kuplat, -sulkeumat 

Halkaisija ≤100 µm. Valkoisia tai mustia raitoja 
 tai läiskiä ei saa esiintyä. EN 253 

Sulaindeksi 0,2 ≤ MFR ≤ 1,4 g/10 min. (5kg, 190 °C) ISO 1133 

Lämmönkestävyys Vähintään 20 min lämpötilassa 210 °C EN 728 

Mitat Halkaisijat, seinämäpaksuudet sekä toleranssit 
esitetty standardin taulukoissa 5 ja 6. EN 253 

Murtovenymä ≥ 350 % EN 253 

Muodonpysyvyys Pituussuuntainen muodonmuutos ei saa ylittää 
arvoa 3 % missään kohdassa putkea EN ISO 2505 

Jännityssäröily Rikkoontumiseen kuluva aika ≥ 300 h. EN 253 

Iskunkestävyys Suojakuoressa ei saa esiintyä halkemia SFS-EN 
253:ssa esitetyn iskukestävyyskokeen jälkeen. EN 253 

Pinnan laatu Sisä- ja ulkopinnat tulee olla puhtaat, eikä niissä  
saa esiintyä uurteita tai muita pintavikoja. EN 253 
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4.3 Putkielementit 

Elementeille tärkeimmät asetetut vaatimukset on esitetty taulukossa 6. 

Taulukko 6. Putkielementtien vaatimukset. (SFS-EN 253 2013). 

Selite Vaatimus EN-standardi 

Putken päät Virtausputken päät on jätettävä vapaaksi 
vähintään 150 mm:n pituudelta EN 253 

Epäkeskisyys 
Standardin EN 253 taulukossa 7 on esitetty  
virtausputken ja suojakuoren välisen etäisyyden 
toleranssit 

EN 253 

Käyttöikä 
Käyttölämpötilassa 120 °C 30 vuotta,  
vähintään 50 vuotta jatkuvassa käyttölämpötilassa 115 
°C 

EN 253 

Pinnan laatu Elementin pinnan painuma ei saa ylittää 15 %:a 
eristepaksuudesta EN 253 

Kosteudenvalvonta- 
järjestelmä 

Johtimien tulee täyttää EN 14419:ssä annetut  
vaatimukset EN 14419 

Leikkauslujuus 
Aksiaalinen 0,12 MPa ja tangentiaalinen 0,20 MPa 
(23±2 °C) 
Aksiaalinen 0,08 MPa (140±2 °C) 

EN 253 

Lämmönjohtavuus λ50 ≤ 0.029 W/(m*K) EN 253 
 

4.4 Elementtijatkokset 

Perusedellytyksenä liitoksen tulee olla vesitiivis, kestää maahan asennetun putken 

aksiaalisten liikkeiden aiheuttamat aksiaalivoimat, kestää säteittäiset voimat, 

taivutusmomentit ja kestää lämpötilojen ja lämpötilavaihteluiden vaikutukset. Lisäksi 

tehty liitos tulee vastata tyyppitestattua liitosta. (SFS-EN 489: 14.) 

Käyttölämpötila vaihtelee 60–120 °C. Suojaputken pitää kestää maksimipintalämpötila 

50 °C ja maan kitkakerroin 0,2–0,6. Johdon tulee kestää 0,5m peittosyvyydestä 

aiheutuva maanpaine ja kuormitusnormien mukainen maksimi liikennekuorma eli 130 

kN pyöräkuorma. Liitoksen tulee kestää alle -18 °C lämpötilassa ilman halkeamia tai 

muodonmuutoksia. Liitoksen tulee olla vesitiivis sille määritetyn käyttöiän ajan 
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yllämainituissa olosuhteissa ja 30 kPa ulkopuolisella vesiylipaineella. (Energiateollisuus 

ry 2010: 2.)  

Virtausputken hitsaajilla tulee olla voimassa oleva pätevyystodistus standardin EN287-1 

mukaisesti. Eristystyön ja suojakuoriliitoksen tekijällä tulee olla voimassa oleva 

pätevyystodistus, josta ilmenee, että hän on saanut ko. järjestelmää ja liitostyyppiä 

koskevan koulutuksen. (SFS-EN 489: 14.) 

Teräksisen virtausputken hitsaussauman tulee olla mekaanisilta ominaisuuksiltaan 

virtausputkea vastaava sekä tiivis. Liitoksen vaahdotus tulee tehdä rajoitettuun, 

suljettuun tilaan. PUR-vaahdon tulee täyttää liitoskohta kauttaaltaan. Lisäksi 

suojakuoriliitoksen tulee olla ulkoista veden painetta vastaan tiivis. Jokaiselle liitokselle 

tulisi suorittaa tiiveyskoe. Testi suoritetaan ilmalla tai kaasulla, testipaineella 20 kPa ja 

≤ 40 °C lämpötilassa kahden minuutin ajan. Jos tiiveyskoetta ei voida tehdä, tulee 

liitoksille tehdä 100 % silmämääräinen testaus ja rikkovia testejä pistokokein. (SFS-EN 

489: 14.) 
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5 KIINNIVAAHDOTETTUJEN KAUKOLÄMPÖ-
ELEMENTTIEN JATKOSLIITOKSET 

Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöputkien liitokset koostuvat kolmesta osasta: 

virtausputken hitsaussaumasta, liitoseristyksestä ja suojakuoriliitoksesta.  

5.1 Virtausputken hitsausliitokset 

Virtausputket liitetään käyttämällä kaasu-, kaari- tai kaasukaarihitsausmenetelmää 

(kaasu-, puikko- tai tig-hitsauksella). Yleensä kaasuhitsausta käytetään putkidimensioon 

DN125 asti. Hitsausmenetelmä tulee olla määritelty ja hyväksytty standardin SFS-EN 

ISO 15607 mukaisesti. (Energiateollisuus Ry 2010.) 

Vaatimukset 

Teräsputkien hitsaustöitä eivät saa suorittaa muut kuin ammattitaitoiset ja rakennuttajan 

hyväksymät hitsaajat. Hitsaajan koesauman tulee vastata vähintään standardin SFS EN 

ISO 5817 hitsiluokkaa B tai röntgenluokkaa IIW4. Vastaavasti hitsaussaumojen tulee 

vastata vähintään standardin SFS EN ISO 5817 luokkaa C tai röntgenluokkaa IIW3 

ilman juurivirhettä. Rakennuttaja valvoo hitsaustyötä NDT-tarkastuksin 

pistokoemaisesti. Noin 10 % hitsaussaumoista tarkastetaan radiograafisesti kuvaamalla. 

Vaativissa kohteissa, kuten tienalituksissa ja silloissa, tarkistusprosentti on korkeampi. 

(Energiateollisuus Ry 2013.) 

Hitsausmenetelmän pätevöittäminen 

Standardin EN 15607 kohdan 6 mukaan hitsausohje pitää hyväksyä ennen varsinaista 

tuotantohitsausta. ”Hitsausohje WPS (Welding Procedure Specification) eli ”vepsi” on 

sanastostandardin SFS 3052 mukaan ”asiakirja, jossa yksityiskohtaisesti esitetään 

tiettyyn hitsaussovellutukseen vaadittavat muuttujat toistettavuuden varmistamiseksi”. 

Siinä annetaan siis yksityiskohtaisesti kaikki hitsaustyön toteuttamiseen tarvittavat 

oleelliset tiedot.” (Lukkari 1997: 55). Valmistaja laatii alustavan hitsausohjeen pWPS 

(preliminary Welding Procedure Specification) ja varmistaa, että ohjetta voidaan 
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soveltaa varsinaisessa tuotannossa. Jokaista pWPS:ää käytetään perustana 

hyväksymispöytäkirjan WPQR:n (Welding Procedure Qualification Record) 

laatimiselle. Hyväksymispöytäkirja eli WPQR tulee hyväksyä jollakin standardissa EN 

15607 taulukossa 7. esitetyllä tavalla. WPQR:n pohjalta laaditaan hitsaajalle 

tuotantohitsausta varten hitsausohje eli WPS. (SFS EN ISO 15607: 16.) 

Taulukko 7. Hyväksymistavat. (SFS EN ISO 15607). 

Hyväksymistapa Sovellutus 
Menetelmäkoe Voidaan aina käyttää, elleivät koekappaleet poikkea oleellisesti 

todellisten hitsausliitosten geometriasta, jännityksistä ja luokse-
päästävyydestä. 

Testatut  
hitsausaineet 

Käyttö on rajattu hitsausmenetelmille, joissa käytetään hitsausaineita. 
Hitsausaineiden testauksen on vastattava tuotannossa käytettävää 
perusainetta. Lisärajoituksia materiaaleihin ja muiden parametrien 
suhteen esitetään standardissa EN ISO 15610. 

Aikaisempi  
hitsauskokemus 

Käyttö on rajattu hitsausmenetelmille, joita on käytetty aikaisemmin 
suurelle määrälle hitsejä verrattavissa olevissa kohteissa, liitoksissa ja 
materiaaleissa. Vaatimukset esitetään standardissa EN ISO 15611. 

Standardihitsaus-  
ohje 

Kuten menetelmäkoe ja rajoitukset esitetään standardissa EN ISO 15612. 

Esituotannollinen  
koe 

Voidaan periaatteessa aina käyttää, mutta vaatii koekappaleen 
valmistamista tuotanto-olosuhteissa. Sopii sarjatuotannolle. Vaatimukset 
esitetään standardissa EN ISO 15613. 

 

Hyväksymispöytäkirjan pohjalta laaditaan valmistajan vastuulla tuotantohitsausta varten 

WPS, minkä mukaan hitsaaja työmaalla säätää hitsausarvot oikeiksi. (SFS EN 15670). 

Hitsaajan pätevöittäminen 

Standardin SFS-EN 19341+A1, joka käsittelee esieristettyjen kiinnivaahdotettujen 

kaukolämpöjohtojen suunnittelua ja asennusta, mukaan hitsaajien on täytynyt suorittaa 

standardin EN 287-1 mukainen hitsauspätevyyskoe hyväksytysti. Pätevyyskoe 

suoritetaan tietylle hitsausprosessille, tuotemuodolle (levy, putki), hitsilajille 

(päittäishitsi, pienahitsi), perusaineryhmälle, lisäaineelle, mitoille (ainepaksuus ja 

putken ulkohalkaisija), hitsausasennolle ja hitsin yksityiskohdalle. Yksi pätevyyskoe 

pätevöittää siis vain yhdelle hitsausprosessille ja hitsausprosessia vaihdettaessa on 

tehtävä uusi pätevyyskoe. Jos hitsataan useampi koekappale, voidaan 

pätevyystodistukseen merkitä useamman koekappaleen pätevyysalue. Tällöin tehdään 
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yhdistetty pätevyystodistus, mihin kirjataan koekappaleiden oleelliset muuttujat. Näissä 

tapauksissa vain yksi oleellinen pätevyysalue, hitsilaji, hitsausasento tai aineenpaksuus, 

saa laajentua. Hyväksytysti suoritetun pätevyyskokeen jälkeen laaditaan 

pätevyystodistus. (SFS EN 287-1.) 

Oulun Energia Oy vaatii, että kaikilla virtausputkien hitsaajilla on voimassa 

asianmukainen pätevyystodistus (Oulun Energia Oy 2014). 

Hitsausluokat ja hitsausvirheet 

Standardin 3052 määritelmän mukaan hitsausluokka tarkoittaa ”hitsin laatua kuvaavaa 

tunnusta” (Lukkari 1997: 44). Hitsaussaumat jaetaan standardeissa hitsausvirheiden ja 

niiden koon perusteella kolmeen eri hitsausluokkaan: D (tyydyttävä), C (hyvä) ja B 

(vaativa) (SFS EN 5817: 10). Kuten edellä mainittiin, kaukolämpöputkien 

hitsaussaumat kuuluvat luokkaan C. Hitsausluokassa C ei sallita alla olevan taulukon 8 

mukaisia virheitä. 

Taulukko 8. Hitsausluokka C. (SFS EN 5817). 

Hitsausluokka C   
Ei sallita: Ei sallita riippuen materiaalivahvuudesta,  

hitsattavasta materiaalista, hitsausprosessista 
tai virheen koosta: 

Halkeamat Avoin imuontelo 
Kraatterihalkeamat Pintahuokoset 
Liitosvirheitä Jatkuva ja katkonainen reunahaava 
Vajaa hitsautumissyvyys 
juuressa 

Juurenpuoleinen reunahaava 

Valuma Korkea kupu tai korkea juurikupu 
Läpivalunut hitsi Jyrkkä liittyminen 
Huokoisuus juuressa Vajonnut kupu 
Uudelleenaloitusvirhe Vajaa kupu 
Sytytysjälki Kateettipoikkeama 
Kutistumisontelo Vajaa juuri 
Imuontelo Liian pieni tai suuri a-mitta 
Kuparisulkeuma Roiskeet 
Useat samassa Päästöväri 
poikkileikkauksessa Erityyppiset sulkeumat 
esiintyvät virheet Huokosryhmät tai jonot 
  Sovitusvirheet 
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5.2 Uretaani (Isosyanaatti + polyoli) 

Materiaali 

Kuten aiemmin kerrottiin, uretaanieriste syntyy kahden aineen, isosyanaatin ja polyolin 

sekoituksen reaktiossa. Liitoskohdissa käytetään eristeenä samanlaista polyuretaania 

kuin itse putkielementissä. Liitoseristys valmistetaan työmaalla joko erillisten 

vaahtopakkausten avulla tai konevaahdotuksella. (Koskelainen et al. 2006: 141.) 

Polyuretaanin lämmöneristyskyky perustuu umpisolurakenteeseen ja solujen 

sisältämään kaasuun. Uretaanieriste tulee suojata, koska ilma ja kosteus pyrkivät 

diffuusion avulla syrjäyttämään solujen sisällä olevan kaasun. Kaasujen diffuusio 

heikentää uretaanin eristyskykyä. Polyuretaanin lämmönjohtavuuteen vaikuttaa lisäksi 

eristeen tiheys.  Kaukolämpöelementeissä ja niiden jatkoksissa minimitiheys on ≥ 60 

kg/m3. (Logstor Oy 2008: 39.) 

Kolmella eri valmistajalla on vuodelle 2015 Energiateollisuus Ry:n myöntämä 

sertifikaatti liitoseristeelle. Kaikilla valmistajilla sekoitussuhde on hyvin lähelle 

toisiaan. (Energiateollisuus ry 2015.) 

Valmiin jatkoksen eristevaahdon minimitiheys pitää olla vähintään 60 kg/m3. Valmiiden 

liitoseristyksien laatua valvotaan tulppanäytteillä, lämpökuvauksella sekä saumakohtien 

ja vaahdotusreikien purseista. (Oulun Energia Oy 2014.) 

Työtekniikka 

Vaahtoa liitokseen tehdään joko konevaahdotuksella tai pussivaahtona.  Joissakin 

erikoistapauksissa on mahdollista käyttää valmiita eristekouruja, esim. kun 

virtausputken pinta on kuuma. Käytettäessä työmaalla vaahdotettavaa eristettä on hyvä 

huomioida muun muassa, että liitospinnat ovat kuivat ja puhtaat, jatkoskohta on 

kerennyt esilämmetä tarpeeksi, raaka-aineet ovat oikeassa lämpötilassa ja sekoittuvat 

toisiinsa kunnolla. (Koskelainen et al. 2006: 141.) 
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Vaahdotuksen onnistumiseen vaaditaan, että vaahdotettava tila ja pinnat ovat täysin 

puhtaat ja kuivat. Pienikin kosteus voi pilata vaahdon laadun. Optimaalinen lämpötila 

hyvän sekoittumisen ja vaahtoutumisen kannalta on 20–30 ˚C. Jos lämpötila on 

korkeampi kuin + 45 ˚C, tulisi uretaanin annostelua välttää suoraan teräsputken päälle. 

Eristevaahdon laatu heikkenee, jos vaahdotus tapahtuu 15–45 ˚C:en ulkopuolella. 

(Energiateollisuus 2010: 14.) Esilämmitetyssä asennuksessa virtausputken lämpötila on 

aina yli 45 ˚C. 

PUR-raaka-ainekomponenttien lämpötila säiliöissä ja vaahdotusletkuissa vaahdotuksen 

ja varastoinnin ajan täytyy varmistaa. Ennen vaahdotusta tulee myös tarkistaa, että 

seoskomponentit eivät ole vanhentuneet.  Raaka-ainesäiliöissä pitää olla merkintä 

viimeisestä käyttöpäivästä. (Energiateollisuus 2010: 13–14.)  

5.3 Suojakuoriliitokset 

Maahan asennettavien kiinnivaahdotettujen johtojen liitokset toteutetaan nykyisin 

polyeteenisen jatkosholkin tai peltijatkoksen avulla kutiste- ja hitsausliitoksina. 

Käytössä on ollut myös mekaanisia kiilamuhviliitoksia, mutta niiden käyttö on 

vähentynyt, eikä niitä ole juuri enää tarjolla kaukolämpöputkitoimittajilla.  (Koskelainen 

et al. 2006: 141.) 

Liitos- ja muovihitsaustöitä tekevällä urakoitsijalla pitää olla voimassaoleva 

asennusoikeus sekä työntekijöillä tulee olla liitostyötodistuksen lisäksi liitostoimittajan 

antama koulutus käytettävään liitosmenetelmään. Asennusoikeuden ja 

liitostyötodistuksen myöntää Energiateollisuus ry:n Laadunvalvontaneuvottelukunta. 

Putkielementtien liitostöissä on ehdottomasti noudatettava liitostuotetoimittajan ohjeita 

ja suosituksia. (Oulun Energia Oy 2014.) 

Käytössä olevia liitostyyppejä on nykyisin kolme erilaista. 

Kaukolämpöputkivalmistajilla on monilla eri nimityksillä olevia liitosratkaisuja, mutta 

kaikki noudattavat kuitenkin perusperiaatteiltaan kohdissa 5.3.1–5.3.4 esitettyjä 

liitoksia. 
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5.3.1 Kutisteliitos 

Kutisteliitoksella tarkoitetaan yleisesti ”pelti + leveä kutiste” -liitosta. Vuodesta 2005 

eteenpäin se on ollut Oulun Energia Oy:n kaukolämpöverkon rakennuksessa 

pääasiallinen liitostapa (Laurila 2014). Alla olevasta kuvasta 2 nähdään liitoksen 

rakenne. 

 

 

Kuva 2. "Pelti + leveä kutiste" -liitos. (Koskelainen et al. 2006:142). 

Kutisteliitokseen tarvittavat työvälineet ja materiaalit ovat (Yritysvierailu Uponor 

Oy 2014): 

- 0,5 mm galvanoitua peltiä valmiiseen pituuteen leikattuna. 

- Matalakantaiset kiinnitysruuvit. 

- Kutistenauha ja saumalappu oikeisiin pituuksiin leikattuna. 

- Akkuporakone, Ø 30 mm poranterä ja ristipää. 

- Puhdistusaine ja puhdistusliinat. 

- Hiomanauhaa P60–80. 

- Propaanikaasupullo letkuineen ja suuttimineen. 

Kutisteliitoksen työvaiheet (Yritysvierailu Uponor Oy 2014): 

- Suojakuoren puhdistus. 

- Jatkospellin kiristys liinoilla ja keskitys. 

- Pellin pituussauman ruuvaus matalakantaisilla ruuveilla. 

- Eristeen vaahdotus. 

- Purseiden poisto, kun uretaani on lopettanut reagoinnin. 

- Suojakuoren ja pellin karhennus. 
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- Puhdistus pölyistä puhdistusaineella. 

- Suojakuoren ja pellin esilämmitys. 

- Kutisteen esilämmitys ja limitys. 

- Saumalapun esilämmitys ja liimaus kutistenauhan pituussauman päälle. 

- Lopullinen kutistematon lämmitys, tasoittaminen taputtelemalla. 

Kutisteliitoksen hyvät ja huonot puolet: 

Yritysvierailuiden ja haastatteluiden perusteella voidaan jaotella seuraavasti. 

+ Nopea asentaa.  - Liitoksessa epäjatkuvuuskohtia. 

+ Materiaali- ja asennushinta halpa. - Liitoksen tiiveyttä ei voida tarkistaa  

+ Yksinkertainen asentaa.    koepaineella. 

+ Tiivis liitos oikein asennettuna. - Vaatii huolellisen puhdistukseen. 

   - Pellin reunat voivat rikkoa kutisteen. 

    - Liitokseen tulee pitkittäissauma 

      kutistenauhasta. 

    - Polyuretaania pääsee vaahdotuksen                 

      yhteydessä paisumaan pois liitoksesta. 

5.3.2 Holkkiliitokset 

Holkkiliitoksella tarkoitetaan liitostapaa, jossa kova polyeteeninen suojakuoriholkki 

asennetaan jatkoskohdan päälle ja kapeat kutistenauhat kutistetaan lämmön avulla 

holkin molempiin päihin. Oulun Energia Oy käytti pääasiallisesti vuodesta 1985 

vuoteen 2005 asti holkkiliitoksia (Laurila 2014). Alla olevassa kuvassa 3 nähdään 

liitoksen rakenne.  

 

Kuva 3. Holkkijatkos ja kutisteliitokset. (Koskelainen et al. 2006:142). 
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Uutena kehityksenä holkkiliitoksiin on tullut viime vuosina ristisilloitettu holkki (PEX), 

joka lämmön avulla kutistuu jatkoskohdan päälle. Suojaholkin alle molempiin päihin 

asennetaan mastik-liimanauhat, ja holkki kutistetaan paikoilleen. Tämän jälkeen 

asennetaan vielä kutistenauhat holkin molempiin päihin. Tällaisesta liitostavasta 

käytetään nimitystä kaksoistiivistetty kutistemuhvi. (Yritysvierailu Uponor Oy 2014.) 

Kaksoistiivistettyyn holkkiliitokseen tarvittavat työvälineet ja materiaalit 

(Yritysvierailu Uponor Oy 2014): 

- PE-kutisteholkki ja kapeat kutistenauhat. 

- Mastik-saumaliimanauhat. 

- Porakone ja Ø 30 mm poranterä. 

- Puhdistusaine ja puhdistusliinat. 

- Hiomanauhaa P60–80. 

- Propaanipullo letkuineen ja suuttimineen. 

Kaksoistiivistetyn holkkiliitoksen työvaiheet (Yritysvierailu Uponor Oy 2014): 

- Jatkoskohdan ja holkin puhdistus. 

- Suojakuoren karhennus ja puhdistus. 

- Mastik-saumaliiman asennus noin 150 mm päähän suojakuoren reunoista. 

- Holkin keskitys ja kutistus lämmittämällä. 

- Vaahdotusreiän poraus ja koeponnistus paineilmalla. 

- Eristeen vaahdotus jatkokseen ja ilmareiän poraus. 

- Suojakuoren ja holkin päiden karhennus, ja hiomapölyjen puhdistus. 

- Kapeiden kutisteiden lämmitys ja kutistaminen. 

Holkkiliitoksien hyvät ja huonot puolet: 

Yritysvierailuiden ja haastatteluiden perusteella voidaan jaotella seuraavasti. 

+ Liitokselle voidaan tehdä tiiveyskoe.  - Vaatii huolellisen puhdistuksen. 

+ Tiivis liitos oikein asennettuna.  - Liitoksien holkit asennettava 

+ Ei ruuveista johtuvia epäjatkuvuuskohtia.   ennen virtausputkien hitsausta 

+ Kaksoistiivistettynä erittäin luotettava liitos. - Hieman kalliimpi kuin  
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+ Ei pitkittäissaumaa.    ”pelti+leveä kutiste” -liitos. 

+ Lähes yhtä nopea asentaa kuin  

  ”pelti+leveä kutiste” -liitos. 

5.3.3 Muovihitsausliitokset 

Hitsausliitoksella tarkoitetaan liitosta, jossa PE-muovista tehty holkki muovihitsataan 

hitsausautomaatilla suojakuoren kanssa yhtenäiseksi kuoreksi. Oulun Energia Oy ei ole 

käyttänyt tätä liitostapaa kuin erikoistapauksissa (Laurila 2014). Alla olevasta kuvasta 4 

nähdään liitoksen rakenne. 

 

Kuva 4. Holkkijatkos sähköhitsauksella. (Koskelainen et al. 2006:142). 

Hitsausliitoksen holkkeja on valmistajasta riippuen joko kokonaisia holkkeja tai 

jatkoskohdan yli levitettäviä holkkeja, jotka vaativat aina pitkittäissuuntaisen 

hitsaussauman. (Yritysvierailu Uponor Oy 2014.) 

Hitsausliitoksiin tarvittavat työvälineet ja materiaalit (Yritysvierailu Uponor Oy 

2014): 

- PE-holkki umpinaisena tai pituussaumalla. 

- Vastuslangat. 

- Vaahdotustulppa. 

- Hitsausautomaatti johtimineen ja lankahitsauskone. 

- Yläjyrsin ja porakone, Ø 30 mm poranterä. 

- Kiristysliina. 

- Hiomanauhat. 

- Puhdistusaine ja puhdistusliinat. 
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Hitsausliitoksen työvaiheet (Yritysvierailu Uponor Oy 2014): 

- Suojakuoren karhennus ja puhdistus. 

- Holkin halki leikkaus. 

- Vastusverkkojen niittaus putken pintaan holkin reunojen kohdille. 

- Holkin levitys paikoilleen ja kiristys liinalla. 

- Leveiden johdinkiristimien asennus holkin päihin. 

- Vastusten lämmitys sähköhitsausautomaatilla. 

- Holkin pituussauman jyrsintä V-saumaksi ja puhdistus. 

- Pituussauman muovihitsaus. 

- Vaahdotusreiän poraus ja koeponnistus paineilmalla. 

- Eristyksen vaahdotus. 

- Vaahdotustulpan muovihitsaus 

Hitsausliitoksen hyvät ja huonot puolet: 

Yritysvierailuiden ja haastatteluiden perusteella voidaan jaotella seuraavasti. 

+ Liitokselle voidaan tehdä tiiveyskoe.  - Vaatii huolellisen puhdistuksen. 

+ Tiivis liitos oikein asennettuna.  - Muovihitsaus onnistuakseen  

+ Ei ruuveista johtuvia epäjatkuvuuskohtia.   vaatii hyvät olosuhteet. 

      - Vaarana kylmähitsit. 

     - Kuumentuva ilma hapettaa    

       pitkittäissauman lanka- 

       hitsauksessa. 

5.3.4 Muut suojakuoren liitostavat 

Kiilamuhviliitos koostuu kahdesta tai kolmesta metallisesta kuoresta. Kuoret asetellaan 

paikoilleen ja kiristetään kiiloilla loppuun asti. Nämä liitokset eivät tiettävästi ole 

vuotaneet kertaakaan. Niitä on asennettu Oulun Energialla muutama tuhat liitosta 

kahdeksankymmentä luvulla. (Laurila 2014.) Nykyisin kiilamuhveille ei ole millään 

valmistajalla Energiateollisuuden myöntämää sertifikaattia (Energiateollisuus ry 2015). 
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6 KAUKOLÄMPÖVERKON SUUNNITTELU JA 
RAKENTAMINEN 

Kaukolämpöverkon suunnittelu koostuu kolmesta osasta: yleissuunnitelmasta, 

virtausteknisestä ja lujuusteknisestä suunnittelusta sekä mitoituksesta. 

Yleissuunnitelmassa huomioidaan rakennettavan alueen tehontarve sekä tulevat tarpeet 

esim. 10–15 vuoden tähtäimellä. Yleissuunnitelmassa tulee selvittää myös muiden 

yritysten ja laitosten johdot, laitteet, rakenteet ja kasvillisuus sekä huolehdittava 

riittävästä sijoitusetäisyydestä niihin. Virtausteknisessä suunnittelussa mitoituksen 

lähtökohta on, että verkon kaukaisimmallekin asiakkaalle taataan tarvittava paine-ero. 

Lujuustekninen suunnittelu pitää sisällään asennusmenetelmän valinnan ja 

lämpötilamuutosten aiheuttamien kuormien laskennan. Johtojen lujuustekninen 

suunnittelu ja mitoitus tehdään valmistajien suunnitteluohjeiden mukaisesti.  

(Energiateollisuus Ry 2013: 5–7.) Tässä diplomityössä keskitytään tarkastelemaan 

lähinnä verkon suunnittelua rakennesuunnittelun näkökulmasta. 

6.1 Johtojen suunnittelu 

Johtojen suunnittelu sisältää reittisuunnitelman ja tekniset suunnitteluperusteet. 

Reittisuunnitelmassa pitää olla tarkasti kaivantolinjan tai kaivannon sijoittuminen 

katualueella tai maastossa. Teknisessä suunnitelmassa käydään läpi kaukolämpöjohdon 

rakenne, johon uusi johto-osuus aiotaan liittää, lämpölaajenemisen vastaanotto ja 

kompensointi, asennusmenetelmä ja koko verkon ja yksityiskohtien toteutus. 

(Koskelainen et al. 2006: 159.) 

6.2  Asennusmenetelmät 

Asennusmenetelmiä ovat kitkakiinnitetty asennus, kompensoitu asennus ja niiden 

yhdistelmät. Kitkakiinnitetty asennus voidaan vielä jaotella esilämmitettyyn ja 

kylmäasennettuun kiinnitykseen. Nykyään käytetään ensisijaisesti kitkakiinnitettyä 

esilämmitettyä asennustapaa. Niin sanottua kompensoitua asennusmenetelmää 

käytetään vain erikoistapauksissa. (Koskelainen et al. 2006: 159.) 
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Kitkakiinnitetty asennus 

Asennusmenetelmässä virtausputki ottaa lämpötilanmuutoksesta käytön aikana 

aiheutuvat kuormitukset jännityksinä vastaan sekä rajoitettuina lämpöliikkeinä 

kulmakohdissa. Järjestelmä on ns. ”no comp” -järjestelmä. Järjestelmä voidaan tehdä 

joko esilämmittämällä tai kylmäasennuksena.  

Menetelmän hyviä puolia (Energiateollisuus Ry 2013): 

- lämpöliikkeen kompensointiosia ei tarvita. 

- pienet aksiaaliset lämpöliikkeet huomioidaan kulmakohdissa. 

- putken asennussyvyydellä (h) ei ole merkitystä. 

- kiintopisteitä tarvitaan vain erikoistapauksissa. 

- kitkakertoimen vaihtelun ei tarvitse olla tiedossa. 

- kaukolämpöjohto toimii pääosin liikkumattomana ( kitkakiinnitetyltä osuudelta). 

- lämpöliikettä vastaanottavia materiaaleja tai tilajärjestelyjä tarvitaan vain 

erikoistapauksissa. 

Esilämmitettyasennus: 

Menetelmässä kaukolämpöjohto esilämmitetään ennalta määrättyyn ns. kiinnitys-

lämpötilaan avoimessa kaivannossa. Uuteen johto-osuuteen ajetaan siis kuuma 

kaukolämpövesi ennen kuin kaivanto täytetään. Putki pääsee vapaasti laajenemaan ns. 

asennuspölkkyjen päällä ja on tässä lämpötilassa jännityksetön. Kun johdon lämpötila 

on tasaantunut, kaivanto täytetään ja samalla asennuspölkyt poistetaan putkilinjan alta. 

Maatäytön jälkeen tapahtuvat, lämpötilan vaihtelusta johtuvat, kuormitukset otetaan 

putkessa jännityksinä vastaan. Vapaan pään tai paisuntakulman läheisyydessä 

kitkavoima ei kuitenkaan riitä kumoamaan lämpölaajenemisvoimia. Näin ollen vapaa 

pää ei ole kokonaan kitkakiinnitetty vaan ns. kitkaestetty. Tämä tarkoittaa, että putki ei 

ole täysin liikkumaton kulmakohdissa, vaan se voi liikkua rajoitetusti. Tällainen 

liikkuminen eliminoidaan kompensointielimien tai erilaisten tilajärjestelyjen avulla. 

Esilämmitys tulee olla noin käyttölämpötilan vaihteluvälissä, jolloin jännitykset 

kitkapituudella saadaan rajattua sallittuihin arvoihin ja lämpöliikkeet kitkaestetyllä 

osuudella mahdollisimman pieniksi.  Esilämmitys tapahtuu aina ennen liitoksien 

saumausta, jotta jatkosten vaahdotus tapahtuu virtausputken oikeassa lämpötilassa. 
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Kaukolämpöjohdon suunnittelija ilmoittaa esilämmityslämpötilan. Yleisesti 

esilämmityslämpötila on n. 50 oC matalampi kuin maksimi käyttölämpötila.  Lisäksi 

tulee huomioida esilämmityksen vaatimat liikevarat kaivannossa. (Energiateollisuus Ry 

2013.) 

Kylmäasennus: 

Kitkakiinnitettyä kylmäasennustapaa käytetään lähinnä vain erikoistapauksissa. Näitä 

ovat mm. tiealitukset, esiasennukset ja pienet lyhyet johdot. Esilämmityksen 

poisjättämisen mahdollistaa väsymiseen perustuva lujuustekninen mitoitus. Määräävänä 

tekijänä on jännitysvaihteluiden määrä ja koko. Tietyissä rajoissa voidaan hyväksyä 

myös myötörajan ylittävät jännitykset virtausputkessa. (Energiateollisuus Ry 2013.) 

Kompensoituasennus 

Vapaasti liikkuvista putkijärjestelmistä periytynyttä kompensoitua asennusmenetelmää 

käytetään vain enää erikoistapauksissa. Menetelmässä etäisyys putken vapaasta päästä 

johto-osuuden keskipisteeseen tietyllä johto-osuudella rajoitetaan enintään 

lämmönlaajenemispituuteen. Asennustavassa käytetään erilaisia kompensointielimiä, 

kuten paljetasaimia ja kiintopisteitä. Lämpölaajenemisesta aiheutuvat siirtymät ohjataan 

kiintopisteillä tiettyyn suuntaan ja otetaan vastaan paljetasaimen liikkeenä. Tällainen 

asennustapa mahdollistaa kaivannon täytön ennen esilämmitystä. (Energiateollisuus Ry 

2013.) 

Yhdistelmät ja muunnelmat 

Erikoistapauksissa, kuten tietyn johto-osuuden saneeraamisessa, voidaan joutua 

asentamaan kahden kiinteän pisteen väliin uusi putkiosuus. Tällaisessa tapauksessa on 

syytä käyttää ns. kertatasainta ja esilämmitystä. Kertatasain ottaa lämpölaajenemisen 

vastaan esilämmityksestä, minkä jälkeen se hitsataan kiinteäksi osaksi johto-osuutta. 

Verkossa voi esiintyä eri asennustapoja tai näiden muunnelmia. On hyvä tietää tietyn 

johdon asennustapa ja kompensointielimet, jotta verkkoa voidaan myöhemmin laajentaa 

tai korjata. (Energiateollisuus Ry 2013.) 
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6.3 Kompensointitavat 

Yleensä lämpöliikkeet kompensoidaan käyttämällä L- tai Z-kulmia. Kulmaelementit 

voidaan tilata valmiina elementteinä tai koota työmaalla. Näiden elementtien 

lujuustekninen mitoitus tehdään siten, että elementit pystyvät kompensoimaan 

lämpöliikkeiden maksimi vaihteluvälin. Pääsääntöisesti lämpöjohtojen kulmakohdat 

asennetaan suoraan hiekkatäyttöön ilman erillisiä tilajärjestelyjä. Teoreettisen laskujen 

perusteella tämä aiheuttaa suuria kuormituksia kulmakohtiin, mutta käytännössä 

kestävyysongelmia ei ole havaittu. Erikoistapauksissa käytössä on myös U-kulmia ja 

paljetasaimia. Lisäksi mahdollista on tapauskohtaisesti järjestää kompensointikohtiin 

liikkumatilaa monella eri tavalla kuten hiekalla, vaahtotyynyillä tai erillisellä 

paisuntatilalla. (Energiateollisuus Ry 2013.) 

6.4 Kiintopisteet 

Kiintopisteiden tarkoitus on ohjata lämpölaajeneminen ennalta määrättyyn ja haluttuun 

suuntaan. Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen kanssa ei yleensä käytetä erillisiä 

kiintopisteitä, koska ne ovat jo itsessään kitkakiinnitettyjä. Kiintopiste-elementtejä tulee 

käyttää harkitusti. Käyttöä voidaan harkita esim. jos toinen johto kulkee vieressä, 

johdossa tapahtuu suuri kallistuma, peitesyvyys vaihtelee suuresti, alueella on riski 

pohjaveden nousemiselle tai jäätymiselle, yli yhden DN-koon dimensiomuutos 

johdossa, sallittua suurempi viistekulma tai muissa mahdollisissa erikoistapauksissa. 

Esilämmitysvaiheessa kiintopistekohta tulee kiinnittää maahan esim. maatäytöllä, jotta 

liikkeet saadaan ohjattua oikeaan suuntaan. (Energiateollisuus Ry 2013.) 

6.5 Suunnanmuutokset 

Suunnanmuutokset aiheuttavat aina sivuttaisvoimia, jotka kasvavat kulmanmuutoksen 

kasvaessa. Tämän vuoksi tarpeettomia kulmanmuutoksia on syytä välttää. Lisäksi maan 

tiivistys tulee aina tehdä huolellisesti kulmanmuutoskohdissa. Suunnanmuutokset 

voidaan tehdä viistesaumoilla silloin, kun suunnanmuutos on ≤ 7 °. Viistesaumoja ei 

suositella tehtäväksi kulmien lähelle putken liikealueelle. Jos tarvitaan suurempi 

kulmanmuutos, voidaan suunnanmuutos jakaa useille viistesaumoille, joista jokaisen 
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tulee olla ≤ 7 °. Vaihtoehtoisesti voidaan suunnanmuutos tehdä kulmaelementeillä. 

Kulmaelementtejä suositellaan käytettäväksi aina 15–30 asteen ja 60–75 asteen 

suunnan-muutoksilla.  Näissä tapauksissa syntyvät sivuttaisvoimat on syytä ottaa 

vastaan huolellisella esitäytöllä, jotta johto ei pääse nurjahtamaan. Suunnanmuutoksia ei 

voida käyttää osana lämpöliikkeen kompensointia. Kulmaelementtejä, jotka ovat 30–60 

astetta, ei suositella lainkaan käytettäväksi ilman kulman molemminpuolisia 

kiintopisteitä. (Energiateollisuus Ry 2013.) 

Suunnanmuutoksia on mahdollista tehdä myös taivutetuilla kaukolämpöjohdoilla. 

Taivuttaminen voidaan tehdä työmaalla siihen tarkoitetuilla työkaluilla valmistajan 

ohjeiden mukaan. Taivuttaminen tulee tehdä suhteellisen suurella säteellä, jotta 

suojakuori ja eristys säilyvät vahingoittumattomina. Säteen tulee olla vähintään 500 x 

teräsputken halkaisija.  Taivutetulla johdolla aksiaaliset jännitykset kaarella säilyvät 

pääosin muuttumattomina ja maan sivuttaisvastuksesta aiheutuvat taivutusjännitykset 

jäävät pieniksi, kun tiivistys toteutetaan huolellisesti. Käyttämällä taivutettua 

kaukolämpöputkea kitkakiinnitetty asennustapa säilyy ja aksiaalisia liikkeitä ei synny. 

(Energiateollisuus Ry 2013.) 

6.6 Maarakennus 

Kaukolämpöjohtojen kaivantojen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden 

osoittaminen on esitetty Rakennustieto Oy:n julkaisuissa:  

- InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1, Väylät ja alueet. 

- InfraRyl 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 2, Järjestelmät ja 

täydentävät osat. 

 Muita noudatettavia normeja ja määräyksiä ovat:  

- PANK ry:n julkaisu Asfalttinormit 2011. 

- Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 1/2013 ”Tilapäiset liikennejärjestelyt 

katu- ja yleisillä alueilla”.  

- Valtioneuvoston asetus 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta.  

Lisäksi Oulun kaupungin alueella on noudatettava Oulun kaupungin Teknisen 

keskuksen ”Kaivutyöohjeet” – julkaisua. 
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Johtokaivanto 

Kaukolämpöjohtojen kaivurakenteita ja putkilinjoja varten noudatetaan InfraRYL 2010 

Osa 1 lukuja: 13300 Arinarakenteet, 16200 Maakaivannot, 17210 Kalliokanaalit ja -

kuopat sekä 18300 Kaivantojen täytöt. (InfraRYL 2006: 199.)  

Johtokaivannon poikkileikkauksen mitat määräytyvät käytettävien putkien 

ulkohalkaisijan, putkien välisen keskinäisen etäisyyden sekä putken ulkoseinän ja 

kaivannon reunan välisen etäisyyden perusteella. Kaivannon pohjan minimileveys tulee 

olla vähintään 1,0 m leveä, jos kaivannossa joudutaan työskentelemään. (InfraRyl 2010: 

197.) Kaukolämpöjohdon kaivannon poikkileikkaus on kuvan 5 mukainen. 

Energiateollisuus ry on laatinut tarkemman putkikoon mukaisen tyyppipiirustuksen 

kanavan poikkileikkauksesta. Lisäksi Oulun Energia Oy on laatinut oman putkikoon 

mukaisen kaivantojen poikkileikkauskuvan, joka löytyy liitteestä 1. 

 

Kuva 5. Kaukolämpöjohdon kaivannon poikkileikkaus. (InfraRYL 2010: 200). 

Johtoalusta 

Kaivannon pohjalle tulee tehdä määrättyjä pohjamateriaaleja ja kerrospaksuuksia 

noudattaen kaukolämpöjohdoille johtoalusta. Asennusalusta tasataan ja tiivistetään 

täryttämällä ennalta määrättyyn korkoon ja tiiveyteen. Tasatun asennusalustan suurin 

poikkeama saa olla enintään 20 mm suunnitellusta tasosta. Johtoalustan materiaalina 



44 

 

käytetään 0–20 mm soraa. Yli 8 mm mursketta ei saa käyttää. Johtoalustan kerroksen 

tulee olla vähintään 100 mm paksu. Kaivannoissa, joissa on vaara maa-ainesten 

sekoittumiselle, on syytä käyttää suodatinkangasta johtoalustan alla. (Energiateollisuus 

ry 2013: 21–22.) 

Tarvittaessa voidaan käyttää teräslevyarinaa johtoalustan alla, jotta johto-osuuden 

painuminen saadaan tasaiseksi koko matkalta, ja ettei johtoalusta sekoittuisi 

perusmaahan. Teräspoimulevy painetaan kaivannon pohjaa vasten siten, että alapuoliset 

poimut täyttyvät maa-aineksesta. Levyt asennetaan vierekkäin vähintään 200 mm ja 

pituussuunnassa vähintään 500 mm limittäin. (Energiateollisuus ry 2013: 22.) Oulun 

Energia Oy käyttää tarvittaessa murskearinaa (0–32 mm) teräslevyarinan sijasta (Oulun 

Energia Oy 2014). 

Tarvittaessa johtoalustaan voidaan asentaa salaojitus pitämään kaivanto kuivana 

rakennusaikana ja vähentämään lämpöhäviöitä käytönaikana, mikäli pohjaveden pinta 

on lämpöputkien tasolla tai on riski, että se nousee tulevaisuudessa. Salaojat asennetaan 

niin, että kaatosuunnassa ei tule ns. notkokohtia. Salaojat liitetään maksimissaan 50 m 

välein ja aina taitekohdissa sadevesikaivoihin. (Energiateollisuus ry 2013: 22.) 

Valmiin johtoalustan tiiveys tulee keskimäärin olla vähintään 90 % (parannettu Proctor 

-koe) tai tiiveyssuhde keskimäärin alle 2,8 (kannettava pudotuspainolaite). Pienin 

sallittu yksittäinen mittaustulos tiiveysastemittauksessa saa olla 88 % ja 

tiiveyssuhdemittauksessa 3,0. Tiiveysaste mitataan noin 100 m välein, kuitenkin 

vähintään yksi mittaus kaivantoa kohti. Tiiveyssuhde tulee mitata 20 m välein. 

(InfraRYL 2010: 271.) 

Täyttö- ja jälkityöt 

Ennen täyttöä on hyvä tarkistaa, että putket ovat oikeilla paikoillaan, ja että ne eivät ole 

vahingoittuneet missään vaiheessa asennusta. Lisäksi tulee varmistaa, että kaivannossa 

ei ole kiviä tai muita sinne kuulumattomia kappaleita, salaojitus on toimintakunnossa, 

mahdollinen hälytysjärjestelmä on toimintakunnossa, aikaisemmin rakennetut johdot ja 

rakenteet on suojattu ja johdon tarkemittaus on tehty. (Energiateollisuus ry 2013.) 
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Alkutäyttö eli putken ns. ympärystäyttö tehdään aina kerroksittain tiivistäen. 

Täyttötöissä tulee ottaa huomioon johtorakenteen ja asennuspaikan vaatimukset. 

Alkutäyttömateriaalina käytetään 0–16 mm murskeetonta hiekkaa, joka ei saa sisältää 

0,1 mm hienoja rakeita yli 10 %:a. Ympärystäytön tulee ulottua vähintään 150 mm 

johdon yläpinnan yläpuolelle. Täyttö tulee tehdä kerroksittain riittävän tehokkaalla 

tärylevyllä tiivistäen. Käytettäessä 400 kg tärylevyä ja 150–400 mm kerrospaksuutta 

jyräyskertoja tulee 3–6 vaaditun tiiveyden saavuttamiseksi. (Energiateollisuus ry 2013.) 

Alkutäyttömateriaali tulee laskea putkien ympärille tasaisesti ja varovasti. 

Täyttömateriaalia ei saa kaataa suoraan auton lavalta putkien päälle. Täytön 

ensimmäinen vaihe eli ns. toppaus tehdään lapiotyönä, jotta putket eivät liiku 

paikoiltaan tai vaurioidu. Putken alapuolelle ja sivuille sullotaan kerroksittain 

täyttömateriaalia niin, että putki tukeutuu tasaisesti alustaansa, eikä pääse nousemaan tai 

siirtymään sivuille. Ympärystäyttö etenee putken molemmin puolin täytön eri vaiheissa 

samalla korkeudella ja pituussuunnassa samalla matkalla. Putkilla, joiden läpimitta on 

alle 600 mm, ensimmäisen alkutäyttökerroksen paksuus tiivistettynä saa olla enintään 

puolet putken läpimitasta. Putkilla, joiden läpimitta on yli 600 mm, ensimmäisen 

tiivistetyn kerroksen paksuus saa olla enintään 300 mm. Ensimmäisen kerroksen jälkeen 

seuraavien kerroksien paksuus on 200–300 mm käytettävästä tiivistyskalustosta 

riippuen. Täyttö- ja tiivistystyöt pitää tehdä varoen siihen saakka, kunnes täyttö ulottuu 

300 mm putken laen yläpuolelle. (InfraRYL 2010: 273.) 

Valmiin alkutäytön tiiveys tulee keskimäärin olla vähintään 95 % (parannettu Proctor-

koe) tai tiiveyssuhde keskimäärin alle 2,5 (kannettava pudotuspainolaite). Pienin sallittu 

yksittäinen mittaustulos tiiveysastemittauksessa saa olla 92 % ja 

tiiveyssuhdemittauksessa 2,8. Katualueilla tiiveysaste mitataan noin 50 m välein, 

kuitenkin vähintään yksi mittaus kaivantoa kohti. Tiiveyssuhde tulee mitata 20 m 

välein. (InfraRYL 2010: 277.) 

Lopputäyttö tehdään katualueilla kadun rakennekerroksia vastaavilla materiaaleilla. 

Muilla alueilla voidaan käyttää kaivannosta kaivettua maa-ainesta. Isoja kiviä, 

routakokkareita ja jäätä ei saa joutua kaivannon täyttömateriaalin sekaan. Kivien tai 

lohkareiden suurin sallittu läpimitta on 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta. 
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Alkutäytön ja lopputäytön väliin asennetaan violetinvärinen merkintänauha tai – verkko 

kaukolämpöjohdon paikantamisen helpottamiseksi. Lopputäyttö tehdään kerroksittain 

tiivistäen 400 kg tärylevyllä, jyrällä, tms. Vedenkäytöllä voidaan parantaa tiivistyvyyttä. 

Suositeltava vesipitoisuus on 5–9 %. (Energiateollisuus ry 2013.) 

Valmiin lopputäytön tiiveys tulee keskimäärin olla vähintään 90 % (parannettu Proctor-

koe) tai tiiveyssuhde keskimäärin alle 2,8 (kannettava pudotuspainolaite). Pienin sallittu 

yksittäinen mittaustulos tiiveysastemittauksessa saa olla 88 % ja 

tiiveyssuhdemittauksessa 2,3. Tiiveysaste mitataan noin 50 m välein, kuitenkin 

vähintään yksi mittaus kaivantoa kohti. Tiiveyssuhde tulee mitata 20 m välein. 

(InfraRYL 2010: 280 – 281.) 

Täyttötöiden jälkeen kaivannon pintarakenteet viimeistellään entistä vastaavaan 

kuntoon. Asfalttitöissä noudatetaan kadun- tai tienpitäjän määräyksiä. Jos kivi- ja 

laattapäällysteet menevät rikki, pitää ne korvata uusilla. Nurmikot ja istutukset saatetaan 

alkuperäiseen kuntoon.  Ennen pinnan entisöintiä on kuitenkin hyvä varmistaa, että 

täyttötyöt on tehty kunnolla. (Energiateollisuus ry 2013.) 

6.7 Lujuustarkastelu 

Kaukolämpöputkistot pitää suunnitella ja rakentaa niin, että todennäköisyys kriittisten 

rajatilojen ylittymiseen putkiston koko elinkaaren aikana on riittävän pieni. 

Mitoituskuormitukset eivät saa ylittää putkimateriaalien mitoitusarvoja. 

Mitoituskuormia ovat jännitykset, venymät ja muodonmuutokset. Vaadittavaa 

turvallisuusvaraa toimintatilan ja rajatilan välillä ilmaistaan käsitteillä sallittu 

kuormitus, osittainen varmuuskerroin ja mitoituskuorma. (Randløv 1997: 82.) 

Teräsputken rajatilat yleisesti: 

Osittaisen varmuuskertoimen avulla kompensoitavia epävarmuuksia ovat (Randløv 

1997: 82): 
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- Sallitut kuormitukset ylittyvät. 

- Putkilinjan todelliset lujuusarvot ovat pienemmät kuin käytetyt ominaisarvot. 

- Poikkeavuus fysikaalisesta todellisuudesta, eli laskentamalli ei vastaa todellisuutta. 

Kriittisiä rajatiloja, joissa rakenne murtuu tai tapahtuu jokin muu rakenteellinen vaurio, 

ovat (Randløv 1997: 82): 

- Plastisen muodonmuutoksen aiheuttama vaurio (rajatila A). 

- Väsymisen (suuri tai pieni kuormanvaihtojakso) aiheuttama murtuma (rajatila B). 

- Putkilinjan tai sen osan epävakaus, nurjahdus tai lommahdus (rajatila C). 

- Korroosion tai ulkoisen aiheuttajan vaikutuksesta syntyvä vuoto, joka voi vaikuttaa 

turvallisuuteen. 

Käyttörajatilan ylittyminen vastaa tilannetta, jossa järjestelmä ei pysty enää täyttämään 

sille tarkoitettua tehtävää (Randløv 1997: 82): 

- Muodonmuutokset tai taipumat, jotka vaikuttavat haitallisesti putkilinjan 

tehokkaaseen käyttöön tai ylläpitoon tai aiheuttavat vaurion kohteeseen, joka ei 

varsinaisesti kuulu putkistoon, esim. asennetut varusteet tai putkiston kanssa 

kosketuksissa olevat rakenteet (rajatila D). 

Polyuretaani-eristevaahdon rajatilat (Randløv 1997: 93): 

Puristusjännityksen pitkäaikaisena mitoitusarvona käytetään σPUR,d ≤ 0,15 N/mm2 ja 

vastaavasti lyhytaikaisessa kuormituksessa mitoitusarvoa σPUR,d ≤ 0,3 N/mm2. σPUR,d on 

yhdistetty jännitys ja aiheutuu teräsputken sivuttaissuuntaisesta liikkeestä 

polyuretaanieristeessä. Lämpötilavaihtelun historia määrää, onko kuormitus pitkä- vai 

lyhytaikaista. Todellisia jännityksiä PUR-vaahdossa ei voi helposti laskea. σPUR,d 

suunnitteluarvoa määritettäessä oletetaan liike sivuttaissuuntaiseksi ja pitkäaikaiseksi.  

Pienillä putkilla (d0 ≤ 114mm) PUR-vaahto voi pettää suurten, putken takana 

vaikuttavien, vetojännitysten seurauksena, kun putki liikkuu vaakasuorassa suunnassa 
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maaperässä. Isoilla putkilla (d0 ≥ 610 mm) PUR-vaahto voi pettää putken päällä ja alla 

soikioitumisen seurauksena syntyvien leikkausjännitysten takia.  

Polyeteeni-suojakuoren rajatila (Randløv 1997: 93): 

Normaaleissa olosuhteissa jännitykset polyeteeni-suojakuoressa eivät ole 

merkityksellisiä. Paikallinen isku, esimerkiksi terävän kiven osuma, kylmissä 

olosuhteissa voi aiheuttaa suojakuoren murtumisen tai puhkeamisen. 

Suojakuoren kohonnut lämpötila lyhentää sen käyttöikää. Yli 50 ˚C:en lämpötiloja tulisi 

välttää. 

6.7.1 Putkikanavan toiminta maaperässä 

Kiinnivaahdotettu putkirakenne, jossa teräsputki, polyuretaanieriste ja suojakuori 

muodostavat yhdessä kerroksellisen rakenteen, reagoi ja liikkuu yhtenä kokonaisuutena. 

Kun virtausputkeen kohdistuu lämpötilanvaihteluita, laajenee ja supistuu koko rakenne. 

Muovisen suojakuoren ja ympäröivän maan välinen kitka pyrkii vastustamaan liikettä 

eli estämään laajenemista. Putken ja maan välinen kitka aiheuttaa virtausputkeen 

puristusjännitystä putken laajetessa ja vastaavasti vetojännitystä putken supistuessa. 

Putken ollessa riittävän pitkä on siinä piste, jossa kitkavoima on yhtä suuri kuin 

virtausputkessa vaikuttava aksiaalivoima, ja tällöin putkielementti on täysin 

kiinnittynyt. (Koskelainen et al. 2006: 227.) 

Kitkavoima lasketaan kaavalla (Randløv 1997: 98): 

𝐹𝐹 =  µ(1+𝐾𝐾0
2
∙ γ ∙ 𝑍𝑍 ∙ π ∙ 𝐷𝐷𝑐𝑐 + 𝐺𝐺),   (1) 

missä μ on kitkakerroin, 

K0 on maanpainekerroin, 

γ on maa-aineksen tiheys [kN/m3], 

Z on putkiston upotussyvyys [m], 

Dc on suojakuoren halkaisija [m],  

G on putken ja veden omapaino [kN/m]. 
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Putkiosuutta, missä kitkavoimat eivät pysty kokonaan pitämään putkea paikoillaan, 

kutsutaan kitkapituudeksi (L). Pistettä, jossa putki ei pääse liikkumaan, kutsutaan 

luonnolliseksi kiintopisteeksi (NFP, natural fixpoint). (Koskelainen et al. 2006: 227.) 

Kuvassa 6 on esitetty putken laajenemisvyöhyke ja kitkapituus L. 

 

Kuva 6. Kitkapituus L ja laajenemisvyöhyke. (Päkkilä 2015). 

Kitkapituus lasketaan kaavalla (Randløv 1997: 135): 

𝐿𝐿 =  𝐴𝐴
𝐹𝐹
�𝐸𝐸 ∙ α ∙ ∆𝑇𝑇 + �1

2
− 𝜈𝜈�σ𝑝𝑝� +  𝑁𝑁𝑅𝑅

𝐹𝐹
,   (2) 

missä  A on virtausputken poikkipinta-ala [m2], 

 F on maan ja suojakuoren välinen kitkavoima putkimetrille [kN/m], 

 E virtausputken kimmomoduuli [kN/m2],  

 α on virtausputken lämpölaajenemiskerroin [1/˚C], 

 ΔT on lämpötilan muutos [˚C], 

 υ on Poissonin vakio, 

 σp on sisäisestä paineesta johtuva kehäjännitys [kN/m2], 

 NR on laajenemista vastustava aksiaalivoima laajenemisvyöhykkeessä 

(yleensä negatiivinen) [kN]. 
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Kitkapituuteen vaikuttava kehäjännitys lasketaan kaavalla (Randløv 1997: 141): 

σ𝑝𝑝 =  𝑖𝑖𝑎𝑎𝑝𝑝 ∙
𝑝𝑝𝑑𝑑∙𝑑𝑑𝑖𝑖
2𝑡𝑡

,    (3) 

missä  iap on jännityksen intensiteettikerroin, 

 pd on virtausputkessa vaikuttava paine [kN/m2], 

 di virtausputken sisähalkaisija [m],  

 t virtausputken seinämänpaksuus [m], 

Putken laajeneminen laajenemisvyöhykkeessä mahdollistetaan tukemalla putki 

vaahtotyynyihin tai tasalaatuiseen hiekkatäyttöön. Laajenemista vastustava maan 

aksiaalivoima laajenemisvyöhykkeessä voi olla huomattavan suuri. Tämä vastavoima 

auttaa vähentämään putken kokonaislaajentumista. Kitkavoimat ja siirtymät putken ja 

maaperän välillä vaihtelevat maaperän olosuhteiden mukaan. (Koskelainen et al. 2006: 

229.)  

Laajenemisesta syntyvä muodonmuutos lasketaan kaavalla (Randløv 1997: 136): 

δ = 𝐿𝐿
2
∙ ε𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 𝐹𝐹

𝐸𝐸∙𝐴𝐴
∙  𝐿𝐿

2

2
,   (4) 

missä  F on kitkavoima [kN], 

 E on virtausputken kimmomoduuli [kN/m2], 

 A on virtausputken poikkipinta-ala [m2], 

 L on kitkapituus [m]. 

Kaavat (2) ja (3) ovat voimassa, kun seuraavat ehdot täyttyvät (Randløv 1997: 135): 

- Putkilinjan päällä on yhtenäinen maatäyttö. 

- Putken ja maan välillä on yhdenmukainen kitka. 

- Lämpölaajenemisvyöhykkeiden välinen etäisyys on kaksi kertaa kitkapituuden L. 
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7 LIITOSTUTKIMUS 

Oulun Energia Oy:n kaukolämpöverkon rakentaminen aloitettiin vuonna 1969. Tällä 

hetkellä (v.2014) verkkoa on noin 800 km. Verkko laajenee vuodessa noin 25 km. 

Fiskars- ja betonikanavajohtoja on käytössä alle 100 km. Casaflex-joustoputkea on noin 

150 m. Spiro-putkea, joka on sillan alle kiinnitettyä putkea, on n. 71 m. Loppuosa 

verkostosta koostuu kitkakiinnitteisistä kiinnivaahdotetuista putkijohdoista eli Mpuk- tai 

2Mpuk-johdoista. Taulukosta 9 nähdään kaukolämpöverkon metrimäärät jaoteltuna 

putkikoon mukaan. Taulukon tiedot on ajettu Oulun Energia Oy:n käyttämästä Tekla 

XPower -verkosto-ohjelmasta. Taulukon arvoissa voi olla jonkin verran virhettä, koska 

verkko laajentuu joka vuosi ja verkkoa saneerataan tarpeen tullen. Fiskars- ja 

betonikanavajohdot poistuvat käytöstä tulevaisuudessa kokonaan. 

Taulukko 9. Verkoston metrimäärät putkikoon mukaan.  

  Betoni Mpuk 2Mpuk Fke Casaflex Spiro yht. 2014 
DN20 0 74209,3 27 696 2915,7 141,6 0 104 962 
DN25 0 35046,3 22 860 1310,8 0 0 59 217 
DN32 0 3004,1 19 020 522,8 0 0 22 547 
DN40 124 79691,2 30 002 3876,7 0 0 113 693 
DN50 0 33836,1 28 655 6175 0 0 68 666 
DN65 107 36107,3 19 344 6073 0 0 61 632 
DN80 98 16854,6 28 646 4127,5 0 0 49 726 
DN100 309 4853,3 26 773 3934,3 0 0 35 870 
DN125 751 2 296 24 381 2636,3 0 0 30 064 
DN150 1 025 0 31 888 1 115 0 0 34 028 
DN200 9 268 0 32 149 0 0 0 41 418 
DN250 3 817 0 18 484 0 0 0 22 301 
DN300 11 095 0 33 664 0 0 0 44 759 
DN400 4 313 0 32 931 0 0 0 37 243 
DN500 1 328 0 8 873 0 0 70,6 10 271 
DN600 1 905 0 4 660 0 0 0 6 565 
DN700 750 0 0 0 0 0 750 
Yhteensä 34 889 285898,1 390 026 32 687 141,6 70,6 743 711 

        
        Sisäosuudet 31 000           31000 

        Kaikki yhteensä           774 711 
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7.1 Vuotoraportit 

Oulun Energia Oy on dokumentoinut lämpöverkon vuototilastoja vuodesta 2004 

eteenpäin.  Havaittuja vuotoja on vuosittain 50–80 kappaletta. Vuodesta 2009 eteenpäin 

kirjattuja raportteja voidaan pitää luotettavana, koska aiemmin tehdyt raportit on 

täytetty osittain puutteellisesti. Vuotoraportit ovat Energiateollisuus ry:n vuosittain 

keräämiä tilastoja eri kaukolämpöyrityksiltä. Seuraavista taulukoista 10–14 nähdään 

vuosien 2009–2013 yhdistetyt raportit. Taulukoissa esitetyt vuotojen kappalemäärät on 

jaettu käyttöiän, vauriosyyn, johtokoon, liitostavan ja vaurion sijainnin mukaan eri 

taulukoihin. Yhdistetyistä vuotoraporttitaulukoista saadaan osaviitteitä siitä, mitkä ovat 

suurimmat syyt vuodoille. 

Putkikoko 

Vuototilastoihin vaikuttaa, kuinka paljon mitäkin putkikokoa on metreinä. Kun 

verrataan taulukon 9 putkimetriä taulukon 10 vuotojen määrään, huomataan että Mpuk-

putkilla on suhteessa paljon vähemmän vuotoja kuin 2Mpuk-putkilla. Vastaavasti 

vuotojen määrä kulkee aikalailla ”käsikädessä” putkimetrien kanssa. 

Taulukko 10. Vauriomäärä ja tiheys johdon kokoluokittain yleisimmillä johtotyypeillä 

vuosina 2009–2013. 

Johtokoko Johtotyyppi   
  
  

 DN Mpuk 2Mpuk Mpul, 2Mpul 
Ekb, Emv, Epu, 
Epuk, Wmv 

DN 20 20 39 6   
DN 25 7 34 7   
DN 32 1 24     
DN 40 14 14 6   
DN 50 2 18 6   
DN 60         
DN 65 9 10 3   
DN 80 1 24 4   
DN 100   14 1   
DN 125   3 1 2 
DN 150   6   1 
DN 200- 1 13   10 
Yhteensä 55 199 34 13 
 



53 

 

Käyttöikä 

Taulukosta 11 nähdään, että vuotoja ilmenee käyttöiän mukaan eniten ikävuosien 16–35 

välillä, yhteensä 198 kpl. Viiden ensimmäisen vuoden aikana vuodot ovat pääasiassa 

olleet hitsausvirheitä. ”Epätiivis suojakuorenliitos” -vuoto vie vähintään kaksi vuotta 

aikaa, että virtausputki ruostuu puhki (Laurila 2014). Käyttöiän perusteella voidaan 

arvioida, miten monta kuormitussykliä, eli virtausputken veden lämpötilan suurempaa 

vaihtelua, tapahtuu ennen kuin vuoto alkaa. 

Taulukko 11. Vaurioiden esiintymistiheys johdon käyttöiän mukaan vuosina 2009–

2013. 

Käyttöikä Johtotyyppi       
  
  

  
Mpuk, 
2Mpuk 

Mpul, 
2Mpul 

Ekb, Emv, Epu, 
Epuk, Wmv 

Taipuisat 
johtorakenteet 

Vaurio  
kaivossa 

vuotta kpl kpl kpl kpl kpl 
0 1         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 
2 
5 
2 

  

1         
2 3       
3 6       
4 8       
5 6       
6 3       
7 2       
8 6       
9 3       
10 2       
11 4       
12 1       
13 5       
14 3       
15 1       
16 3       

16-20 15       
21-25 37       
26-30 85 4     
31-35 61 16 4   
36-40 2 13 9   

tuntematon 3 1     
Yhteensä 260 34 13 0 10 
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Vauriosyyt 

Taulukosta 12 nähdään kiinnivaahdotettujen putkien vaurioiden kolme yleisintä syytä. 

Suurin osa vuodoista johtuu selvästi epätiiviistä suojakuoriliitoksesta. Laurilan (2014) 

mukaan lisäksi osa suojakuoren halkeamisista johtuu todennäköisesti epätiiviistä 

suojakuoriliitoksista. Kun virtausputken ruostuu puhki, vuotava vesi saattaa kulkea 

pitkän matkan eristeen sisällä ja halkaista kuoren jostain muualta kuin liitoksen 

kohdalta. Näissä tapauksissa on hankala sanoa, onko vuoto johtunut alun perin 

suojakuoren epätiiveydestä vai suojakuoren halkeamisesta (Laurila 2014). Kolmas suuri 

vauriosyy on hitsausvirheet. 

Taulukko 12. Vauriosyiden jakautuma vuosina 2009–2013. 

Vauriosyy Johtotyyppi         

  Mpuk 2Mpuk 
Mpul, 
2Mpul 

Ekb, Emv, Epu, 
Epuk, Wmv 

Taipuisat 
 johdot 

Vaurio 
 kaivossa 

Puutteellinen lämpöliikevara   2         
Maan painuminen   1         
Virheellinen ympärystäyttö             
Virheellinen kaltevuus             
Epätiivis kaivonkansi       1   3 
              
Kondenssivesi     3       
Epätiivis läpivienti     7 1   2 
Epätiivis betonivalu     11 2   1 
Epätiivis betonielementtisauma     1 8   3 
Epätiivis suojakuoriliitos 25 102   1     
              
Puutteellinen liitoseristys 1 12         
Virtausputken hitsausvirhe 18 8         
Suojakuoren halkeama tms. 6 69 9       
Epätiivis PE – putken hitsi             
Epätiivis liukutasain           1 
              
Ulkopuolinen väkivalta 2 7         
Muut 1 2 1       
Yhteensä 53 203 32 13 0 10 
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Liitostavan mukaan 

Taulukossa 13 on esitetty vauriot liitostyypin mukaan niissä vaurioissa joissa 

vaurioitumissyynä on ollut epätiivis suojakuoriliitos. Oulun Energia Oy on käyttänyt 

vuosien 1985–2005 välillä on liitostyyppinä ”holkki + kapeat kutisteet” -liitosta. 

Vuodesta 2005 eteenpäin liitostyyppinä on käytetty ”pelti+leveä kutiste” -liitosta. 

(Laurila 2014.) Näille vuosille sattuneet epätiiviit suojakuoriliitokset pystytään 

varmuudella rajaamaan tietylle liitostyypille. Ennen vuotta 1985 tehdyt liitokset on 

merkitty muut osioon. 

Taulukko 13. Liitostyyppi epätiiviissä suojakuoriliitosvauriossa Mpuk/2Mpuk-

johtolinjoissa vuosina 2009–2013. 

Liitosvauriot liitostyypin mukaan   

Pelti+leveä 
 kutiste 

PE-holkki + 
kapeat 
kutisteet Hitsausliitos 

Muu/ 
tunnistamaton 

13 53 0 61 
 

Vaurion sijainti 

Taulukossa 14 on esitetty vaurion sijainti putken virtaussuunnan mukaan 

polyeteenisuojakuorisilla kaukolämpöjohdoilla. Havaitut vauriot ovat vuosilta 2009–

2013. Taulukosta huomataan, että vauriot sijoittuvat pääasiassa aina menopuolen 

virtausjohtoon. Laurilan (2014) mukaan tämä voi selittyä sillä, että menopuolella 

lämpötilan vaihteluväli on suurempi. 

Taulukko 14. Vaurion sijainti virtaussuunnan mukaan vuosina 2009–2013.  

Putki Johtotyyppi      
  Mpuk 2Mpuk Mpul/2Mpul Yhteensä 
Meno  53  185  31 269 
Paluu  3  9  2 14 
Molemmat  1  2  1 4 
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7.2 Haastatteluista ilmenneet asiat 

Kaukolämpöputkien liitosongelmiin liittyen tähän diplomityöhön haastateltiin seitsemää 

Oulun Energia Oy:n toimihenkilöä ja lisäksi putkiurakoitsijan projektipäällikköä. 

Haastatteluissa esille tuli paljon erilaisia syitä sille, miksi vuodot ilmenevät useimmiten 

aina jatkoskohdissa. Kaikki erilliset pienemmät syyt voidaan selkeästi kategorisoida 

seuraaviin pääsyihin: 

Asennusolosuhteet 

Suurimpana ongelmana yleisesti pidettiin asennuspaikan olosuhteita. Putkikaivantoon 

voi sateen takia nousta vesi. Putket ovat monesti likaisia, ja liitoskohdan puhdistus 

vaatii aikaa ja vaivaa. Putken avoin pää voi imeä kosteutta. Jatkosvaahdon ja putken 

pään uretaanin tarttuvuus herättää epäilyksiä. Jos eristeiden liitos irtoaa toisistaan, 

lämpö pääsee johtumaan suoraan kutisteelle, jolloin kutisteen liima saattaa sulaa. Pieni 

määrä vettä jatkosvaahdon kahden komponentin välisen reaktion aikana voi pilata 

jatkosvaahdon eristyskyvyn. Tällöin eristevaahdosta tulee huokoista ja haurasta. Ajan 

myötä eriste voi murentua liitoksesta. Vuotokorjauksien yhteydessä on löytynyt sellaisia 

vanhoja liitoksia, joissa ei ole ollut eristettä ollenkaan. Lisäongelmia tuo ulkolämpötila; 

kesällä kovalla auringonpaisteella kutistenauhan liima ei jähmety, ja talvella vastaavasti 

putkea on vaikea saada lämmitettyä tasaisesti joka puolelta putkea.  Liitostavasta 

riippumatta hyvä jatkos vaatii korkeaa laatua sekä annettujen laatuvaatimuksien ja 

asennusohjeiden noudattamista. 

Rakentamistapa 

Asennustapana käytetään esilämmitettyä ja kitkakiinnitettyä putkijohtoa, mutta epäilystä 

herätti se, että pitääkö maan kitka todellisuudessa putken paikallaan käytön aikana. 

Lämpölaajenemisen vaikutuksien merkityksestä ollaan montaa mieltä. Lisäksi 

esilämmityksessä teorian mukaan putki pääsee vapaasti laajenemaan, mutta epäselvää 

on, aiheuttaako se silti jännityksiä joihinkin osiin putkea. Putki pyrkii laajenemaan 

siihen suuntaan, mihin se helpoiten pääsee. Kiinnostusta herättää se, mikä merkitys 

virtausputken jännityksillä on putken elinkaareen. Rakentamistapa on selvä 

urakoitsijoilla. Nykyiset rakentamisohjeet kuitenkin mahdollistavat rakentamisen 
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monella tapaa. Työohjeita pitäisi vielä joiltakin osin tarkentaa. Urakkatyötavan takia 

rakentaminen pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti. Tästä syystä laatu saattaa 

kärsiä. 

Laadunvalvonta 

Laadunvalvonnasta tulee kritiikkiä paljon. Laadunvalvontaa pitäisi olla enemmän, ja sen 

pitäisi olla tarkempaa. Laatu ei valvota tarpeeksi. Ongelman tuottaa myös se, että laatua 

on vaikea valvoa. Silmämääräinen tarkastus on pääasiallinen tapa, jolloin virheitä on 

vaikea todeta. Virtausputken hitsaussaumoja kuvataan röntgenläpivalaisimella vain noin 

10 % liitoksista. Suojakuoren liitoksen tarkastukseen ei ole kunnon välineitä. 

Aikaisemmin liitoksia on testattu niin, että on tehty viillot kutisteeseen ja revitty 

pihdeillä kutistetta. Tässä on kuitenkin se hankaluus, että voima millä kutistetta 

revitään, vaihtelee, koska testin tekee laadunvalvoja itse. Jonkin verran on tehty 

uretaanieristeen tiheysmittauksia. Tässäkin huonona puolena on se, että mittaajan 

suorituksella on vaikutusta tulokseen. Laadunvalvonnan hankaluuden takia päädytään 

ongelmaan, että putkiurakoitsijalta saatu takuuaika kerkeää umpeutua ennen kuin 

liitosvirheistä johtuvat vuodot tulevat ilmi. Monesti vuodot tulevat ilmi vasta pidemmän 

ajan jälkeen. Putken puhkiruostuminen pelkästään vie aikaa noin kaksi vuotta. Hyvä on 

huomioida myös se, että ei pitäisi valvoa pelkästään putkiurakoitsijan työnlaatua. 

Kokonaisuuteen vaikuttaa myös paljon kaivu-urakointi työmaalla. 

7.3 Kirjallisuustutkimukset aiheesta 

Aikaisemmin tehdyt tutkimukset antavat samoja viitteitä, mitä haastatteluista ilmeni: 

Pääasiallinen vaurioitumiskohta kaukolämpölinjoissa on menopuolella. Paluuputkessa 

ei havaita yhtä paljon ongelmia. Ulkoiset tekijät molemmissa putkissa ovat täysin 

samat, mutta virtausputkissa on sisällä suuri ero paineessa ja lämpötilassa. Sisäinen 

paine ei voi aiheuttaa ulkoista korroosiota, mutta se voi kuitenkin aiheuttaa repeämän 

virtausputkeen kun korroosio ohentaa riittävästi putken seinämää. Vastaavasti 

lämpötilalla on merkittävä vaikutus korroosionopeuteen. Jos kosteus ja happi pääsevät 
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kuuman virtausputken pinnalle, korroosiolla on otollisimmat olosuhteet aiheuttaa 

virtausputken vaurioituminen. (Taylor et al. 1983: 283.) 

Yleisesti on havaittu, että uretaanivaahdon solurakenne putkielementin ja jatkoksen 

rajapinnassa on usein karkeampaa kuin normaalivaahto. Nilssonin et al. (2005) 

tutkimustulokset osoittavat, että jatkoksen valmistelulla ennen vaahdottamista on iso 

rooli vaahdon rajapinnan tiiveydelle. Kun vaahdotus tehdään puhdistettuun 

elementtipäähän, paranee veden vuotovarmuus huomattavasti verrattuna menettelyyn, 

jossa vaahdotus tehdään normaalisti varastoituun putkielementtiin. Puhdistamattoman 

elementtipään ja jatkoksen rajapinta voi tarjota vuotoreitin vedelle. Vaahdotus 

huoneenlämmössä tai korkeassa lämpötilassa ei juuri vaikuta jatkoksen rajapinnan 

tiiveyteen. Kuitenkin kun vaahdotus tehdään matalassa lämpötilassa, näyttäisi 

rajapinnan eriste olevan tiiviimpi.  Polyuretaanivaahdon solukoolla ei ole vaikutusta 

tiiveyteen, mutta se voi pahentaa jo esiintyvää veden vuotamista eristeen läpi. Nilssonin 

et al. (2005) tutkimuksen tulokset osoittavat myös, että uretaani, joka täyttää standardin 

EN 253 vaatimukset, ei ole läpäisemätön vedelle. Tärkeintä on huomioida, että paras 

tulos tarttuvuuden ja vesitiiveyden suhteen saadaan silloin kun elementtien uretaanipäät 

leikataan puhtaiksi ennen vaahdotusta. (Nilsson et al. 2005: 4.) 

Sällbergin (2006) koemenetelmän tulokset osoittavat, että suojakuorettomien 

putkielementtien eristevaahto pysyy kuivana niin kauan kuin virtausputki on kuuma, jos 

vaahdossa ei ole halkeamia, onteloita tai muita virheitä, vaikka pohjavesi nousisi 

putkielementin pinnan yläpuolelle. Vesi voi imeytyä vaahtoon, jos siinä on epäkohtia. 

Sällbergin (2006) kokeessa suojakuorettomia putkia pidettiin maassa neljän vuoden 

ajan.  Putkityypillä ja halkaisijalla ei ollut vaikutusta veden imeytymiseen. Vaahdotus 

matalassa lämpötilassa näyttää antavan tiiviimmän rajapinnan liitokseen. Kuitenkin 

vaahdotuksen onnistumiseen vaaditaan kuivat olosuhteet. Normaaleissa työolosuhteissa 

kosteus voi olla iso ongelma, kun vaahdotetaan matalissa lämpötiloissa. (Sällberg et al. 

2006.) 

Virtausputken lämpötilavaihtelujen eristeeseen aiheuttama ns. hengitysefekti voi täyttää 

vaahdossa olevia ilma-aukkoja vedellä, jos jatkosliitos vuotaa. Vaahdon eristävyys 

riippuu eristesolujen kaasusisällöstä. Normaaleille solukaasuille, joita ovat hiilidioksidi, 
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ilma ja syklopentaani, on määritetty diffuusionopeudet. Vastaavasti vesihöyry siirtyy 

noin 1000–100 000 kertaa nopeammin kuin normaalit solukaasut. Tämä tarkoittaa sitä, 

että jos liitoksessa on vuoto, kosteustasapaino eristeen ja suojaputken ulkopuolisen 

maaperän kanssa saavutetaan suhteellisen nopeasti. Kuitenkin niin kauan kuin 

virtausputki on kuuma, suhteellinen kosteus pysyy matalana ja virtausputken 

korroosiolle ei ole vaaraa. Yleensä virtausputken korroosiolle ei ole vaaraa, jos 

suhteellinen kosteus pysyy alle 60 %. (Bergström et al. 2002.) 

Kiinteän polyuretaanivaahdon taipumus kutistua on hyvin pieni, jolloin yleensä se 

voidaan jättää huomioimatta. Vaahdon tilavuuden on kuitenkin huomattu kutistuvan 

merkittävästi, jos solujen kaasunpaine laskee alle ympäröivän paineen. Liitosvaahdossa 

voi aluksi olla korkea hiilidioksidipaine, mikä ajan myötä soludiffuusion takia pienenee. 

Bergström et al. (2002) mittaukset ovat osoittaneet, että solukaasunpaine voi laskea jopa 

alle 0.3 bar:n. Liitosvaahdon kutistumisen riski nousee vielä, jos vieressä on ilmakoloja, 

joissa on suurempi paine. Mittaukset kuitenkin osoittavat, että jatkosvaahdon ja 

putkielementin pään tarttuvuus on niin vahva, että avautuminen on epätodennäköistä. 

(Bergström et al. 2002.) 

Polyeteeninen suojakuori ei ole täysin tiivis, vaan ilmakehän kaasut pyrkivät 

korvaamaan eristeessä olevan solukaasun. Diffuusiota voidaan hidastaa lisäämällä 

eristepaksuutta tai käyttämällä diffuusiosuojaa eristeen ympärillä. Diffuusionestokerros 

pitää lämmönjohtavuuden laskennallisen 30 vuoden käyttöiän aikana lähes vakiona. 

(Olsson 2003.) 

7.4 Kaukolämpöputkien kuormituskokeet 

Tähän diplomityöhön yhdeksi liitoksien tutkimusmenetelmäksi otettiin 

kaukolämpöputkien veto- ja puristuskokeet. Kokeiden tarkoituksena oli tutkia 

kaukolämpöputkien jatkoksen ja elementin uretaanivaahdon välisen liitoksen 

kestävyyttä sekä selvittää eri liitostyyppien kykyä sietää virtausputkessa esiintyvää 

veto- ja puristusjännitystä. Kuormituskokeissa pyrittiin hyödyntämään kappaleen 8.5 

venymäliuskamittauksista saatuja tuloksia. 
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Ennen putkielementtien kuormitusta liitoksille tehtiin digiröntgenkuvaukset. 

Röntgentutkimuksen perusteella todettiin, että kaikki liitokset, lukuun ottamatta yhtä 

liitosta, olivat täyttyneet kunnolla eristevaahdosta ja epäjatkuvuuskohtia ei ollut 

havaittavissa. Pieniä eroja eristeen huokoisuudessa pystyttiin havaitsemaan. 

7.4.1 Koejärjestely 

Kuormituskokeet tehtiin Oulun yliopiston koneosaston pajalla. Kokeita varten 

rakennettiin koepenkki, missä koeputkia pystyttiin kuormittamaan tietyllä halutulla 

voimalla ja siirtymällä. Kuvassa 7 on CAD-mallinnus kuormituspenkistä. Tarkempi 

selvitys koejärjestelmän osista löytyy liitteestä 15. 

 

Kuva 7. CAD-malli kuormituspenkistä. (Liite 15). 

Tutkittavat DN80-kokoiset putket ovat valmiiksi 2 m:n mittaisina pätkinä. Jokaisen 

elementin keskellä on jatkosliitos. Tutkittavia elementtejä oli yhteensä kahdeksan 

kappaletta.  

Liitostyypit jakautuivat seuraavasti: 

1: Toimija A: Pelti + leveä kutiste 

2: Toimija A: Holkki + kapeat kutisteet 

3: Toimija A: Sähköhitsausliitos (ilman pitkittäissaumaa) 

4: Toimija B: Pelti + leveä kutiste 

5: Toimija B: Kutistuva holkki + kapeat kutisteet (kaksoistiivistetty holkkiliitos) 

6: Toimija B: Sähköhitsausliitos (pitkittäisellä hitsaussaumalla) 

7: Oulun Energia Oy/ KL – kunnossapito: Pelti + leveä kutiste (likaiset elementtipäät) 

8: Oulun Energia Oy/ KL – kunnossapito: Holkki + kapeat kutisteet (likaiset 

elementtipäät) 
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Vetokokeissa käytettiin realistisia voimia, joita voi esiintyä todellisissa tilanteissa 

kaukolämpöverkossa. Näitä ovat pääasiassa lämpölaajeneminen ja lämpölaajenemisesta 

aiheutuvat mekaaniset jännitykset. Kappaleen 8.5 venymäliuskamittauksilla saatiin 

Varpukankaan tutkimuskohteesta esilämmityksen suurimpana mekaanisena 

vetokuormana noin 80 ˚C:n lämpötilassa 100 MPa:n jännitys. Lisäksi jäähdytyksen 

tuloksena saatiin, että liitoksiin tulee mekaanisia noin 20–30 MPa jännitysvaihteluita. 

Lämpötilan vaihtelusta johtuva lämpölaajeneminen ja -kutistuma aiheuttaa myös 

liitokselle kuormituksia. Vetokokeet suoritettiin seuraavalla kuormitusohjelmalla: 

- Nosto 50 MPa:n jännitykseen. 

- Nosto 100 MPa:n jännitykseen. 

- Nosto 150 MPa:n jännitykseen. 

- Pudotus 50 MPa:n jännitykseen. 

- Kuormanvaihtoja 250 kpl ± 25 MPa:n jännityksellä 

- Nosto 150 MPa:n jännitykseen. 

Vetokokeiden yhteydessä mitattiin lisäksi suojakuoren venymää kolmesta eri 

liitostyypistä mekaanisella venymäanturilla. 

Vetokokeiden jälkeen päätettiin vielä tehdä puristuskokeet neljälle putkielementille. 

Puristuskokeet tehtiin Toimija B:n kutistuvalla holkille ja sähköliitokselle ja lisäksi 

Toimija A:n sähköliitokselle ja pelti + leveä kutiste -liitokselle. Puristuskokeissa 

puristettiin kasaan vain eristevaahtoa ja suojakuorta, jotta vältyttiin elementin 

nurjahtamiselta ja voima saatiin paremmin välittymään itse liitokseen. Puristuskokeet 

toteutettiin seuraavalla kuormituksella: 

- Putken puristuman maksimiarvoksi otettiin 2% koko putkielementin pituudesta. 

Tämän jälkeen elementtien jatkokset purettiin liitoseristyksen tutkimuksia varten. 

7.4.2  Kuormituskokeiden tulokset 

Liitokset tarkistettiin jokaisen kuormitusportaan välissä silmämääräisesti. Liitoksen 

rajapinnat merkattiin valkoisella merkkaustussilla, jotta mahdolliset repeämät 
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huomattaisiin. Kaikki liitokset kestivät vetorasituksen selvästi. Selviä eroja pellin, 

holkin ja sähköliitoksen välillä ei huomattu. Vetokokeissa mitattiin lisäksi osasta 

liitoksista suojakuoren ja liitoksen ylivenymää. 

Venymä 150 MPa jännityksessä oli Toimija B:n sähköhitsausliitoksella 75 µm/m, 

Toimija B:n kutistuvalla holkilla 87 µm/m ja Toimija A:n peltijatkoksella 139 µm/m. 

Venymämittauksista voidaan kolmen liitoksen välillä sanoa, että peltijatkos on selvästi 

joustavin ja sähköhitsausliitos jäykin. 

Puristuskokeissa kaikki liitokset kestivät kuormitukset. Kuitenkin puristamalla saatiin 

osaan liitoksista aikaan muodonmuutoksia. Peltijatkosliitoksessa kutisteeseen, 

jatkospellin reunan kohdalle, syntyi kohouma. Pellin reuna alkoi siis taipua 

puristuksessa. Kutisteen pinta ei kuitenkaan rikkoutunut testeissä. Puristuskokeessa 

Toimija B:n sähköhitsausliitos näytti lommahtavan pitkittäissauman kohdalta, mutta 

purettaessa liitosta tästä ei löydetty selviä merkkejä. Parhaiten puristuksen näytti 

silmämääräisesti kestävän liitokset, joissa muoto oli jatkuva koko liitoksen yli. Näitä 

olivat Toimija B:n kutistuva holkki ja Toimija A:n sähköhitsausliitos. 

Kuvasta 8 nähdään puristuskokeiden voima-siirtymäkuvaajat. Kuvaajista nähdään, että 

kahden prosentin kokoonpuristuminen vaati Toimija B:n putkielementeillä ja niiden 

liitoksilla yli 40kN:n voiman. Vähiten voimaa kesti Toimija A:n peltijatkos, hieman 

päälle 30 kN. 
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Kuva 8. Voima-siirtymäkuvaajat. (Liite 15). 

Kuvaajista ei voida tehdä suoria päätöksiä, mikä liitoksista on jäykin, koska moni asia 

vaikuttaa koko paketin toimintaan. Kuvaajista saadaan kuitenkin viitteitä siitä, että 

joustavin liitos on peltijatkos, seuraavaksi on holkkijatkos ja jäykin on 

sähköhitsausliitos. Tulee kuitenkin huomioida, että jäykkyyteen vaikuttavat 

merkittävästi suojakuori, uretaani ja uretaanin liitos virtausputkeen. 
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Kuormituskokeiden jälkeen liitokset purettiin elementin ja jatkosvaahdon rajapinnan 

tarttuvuuden tarkistusta varten. Vain yhdessä jatkoksessa todettiin tarttuvuuden olevan 

välttävä. Kaikissa muissa liitoksissa uretaani-uretaani-liitokset olivat kestäneet 

rasitukset moitteettomasti. Myös niissä liitoksissa, missä elementin päitä ei ollut 

puhdistettu, uretaanien välinen liitos oli tarttunut hyvin. Likaisista uretaani-uretaani-

liitoksista pystyttiin huomaamaan, että eristeen rakenne rajapinnassa oli paljon 

kovempaa ja karkeampaa kuin normaali vaahto. 

Vastaavasti jatkosvaahdoissa huomattiin suuria eroja. Monissa liitoksissa eristevaahto 

oli paljon huokoisempaa ja hauraampaa kuin itse elementissä. Toimija B:n kahdessa 

liitoksessa lisäksi eristevaahto ei ollut täyttänyt liitokselle olevaa tilaa kunnolla. 

Suojakuoren alta oli suora reitti virtausputken pinnalle. Tämä pääteltiin johtuvan siitä, 

että vaahdotusta varten oli tehty vain yksi ilmanpoistoreikä reagoivalle uretaanille tai 

eristevaahtoa ei ollut pursotettu riittävästi jatkokseen. 

Suuntaa-antavilla venymämittauksilla pystyttiin todentamaan, että liitostyypistä 

riippuen suojakuoren ja liitoksen välillä venymä on 5–30 % virtausputken venymästä. 

Kuvasta 9 nähdään vielä poimittu yhteenveto vetokoeraportista (Liite 15) kaikista 

putkielementeistä ja niiden liitoksista.  



65 

 

 

Kuva 9. Kuormituskokeiden yhteenveto. (Liite 15). 

Kuormituskokeiden perusteella voidaan sanoa, että suora veto ja puristus eivät riko 

liitoksia. Liitoksien vanhenemisella on todennäköisesti vaikutusta kestävyyteen. 

Mahdollista on, että liitokseen pitää tulla lisäksi taivutusta, jotta repeäminen tapahtuu. 

Koejärjestelystä puuttui lisäksi maasta tuleva kitka suojakuoreen sekä virtausputkessa 

vaikuttava paine ja lämpötila. Käytössä olleen laitteiston ja tutkimustyön aikataulu 

huomioiden tällaista koejärjestelmää ei valitettavasti pystytty rakentamaan. Kuitenkin 

jatkotutkimusta ajatellen tällaisia kokeita kannattaisi tehdä, jotta nähdään, voidaanko 

pienillä kuormituksilla saada aikaan vaurioita liitoksiin, jos koejärjestely olisi 

lähempänä todellista tilannetta. 
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Vaikuttaisi lisäksi siltä, että liitoksien kestävyysongelmat johtuvat ainakin ongelmista 

jatkosvaahdotuksessa.  

7.4.3 Tulosten vertailu valmistajien gallupiin 

Tähän lopputyöhön pyydettiin kolmen eri valmistajan mielipiteet liitostyypeistä. 

Taulukosta 15 nähdään valmistajien antamat pisteet liitoksille lujuudesta ja 

asennusajasta. Arvosteluasteikko oli välillä 1–5 (1 paras, 5 huonoin).  

Taulukko 15. Liitosvertailu. 

     
 

Pitkäaikaislujuus ja tiiveys 
  

Liitostapa 
Pelti +  
kutistesukka 

Holkki +  
kapeat kutisteet 

Sähköhitsaus  
-liitos 

Kutistuva holkki +  
kapeat kutisteet 

Toimija A 4 5 1 2 
Toimija B 4 4 1  Ei tarjolla Suomessa 
Toimija C 3 3 2  Ei tarjolla Suomessa 
Keskiarvo 3,67 4,00 1,33 2,00 

     
 

Asennusaika 
  

Liitostapa 
Pelti +  
kutistesukka 

Holkki +  
kapeat kutisteet 

Sähköhitsaus  
-liitos 

Kutistuva holkki +  
kapeat kutisteet 

Toimija A 2 1 3 3 
Toimija B 4 4 1  Ei tarjolla Suomessa 
Toimija C 3 5 2 Ei tarjolla Suomessa 
Keskiarvo 3 3,33 2 3 

     Yleisesti hitsausliitosta pidettiin luotettavampana ja nopeampana asentaa, kun 

suojakuoren dimensio kasvaa yli 500 mm. Peltijatkosta ja holkkijatkosta pidettiin melko 

lailla yhtä nopeana asentaa pienillä dimensioilla. 
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8 KENTTÄTUTKIMUS 

8.1 Tutkimuskohteen valinta 

Tutkimuskohteeksi valittiin Oulun kaupungin Ritaharjun alueelta Varpukankaan 

pohjoisosan asuinalue. Oulun Energia Oy tarjoaa kaukolämpöä asuinalueelle 

rakentaville. Rakentaminen aloitettiin DN150-runkojohdolla. Tästä haaroitetaan 

korttelijohdot kullekin kadulle, mistä rakentajien on mahdollista liittyä talojohdoilla kl-

verkkoon. Varpukankaan alueelle päätettiin rakentaa kaukolämpöverkkoa sitä mukaan, 

kun tontteja varataan ja saadaan selville mahdolliset kaukolämpöön liittyjät. Kuvassa 10 

punaisesta katkoviivasta eteenpäin nähdään uuden runkojohdon sijoittuminen 

asemakaavaan.  

 

Kuva 10. Varpukankaan DN150-runkojohto. (Oulun Energia Oy 2015). 

Kaukolämpöverkko on yleensä taloudellisinta rakentaa samaan aikaan muun 

kunnallistekniikan kanssa. Tälle alueella kuitenkin päätettiin rakentaa aluksi vain 

runkojohto. Normaalisti rakennetaan koko korttelin alue kerrallaan. Nykyisin valitaan 
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kilpailevia lämmitysmuotoja kuten maalämpöä tai muita lämmitysvaihtoehtoja, jolloin 

kustannustehokkainta on rakentaa kl-verkko vasta sitten, kun liittyvät asiakkaat 

varmistuvat. Yksi vaikuttava tekijä kohteen valinnassa oli myös se, että kohteessa 

tehtävät tutkimukset eivät vaikuttaneet asiakkaiden lämmönsaantiin. 

Tutkimusmenetelminä Varpukankaan alueella olivat venymäliuskamittaukset 

virtausputkesta sekä maatäyttöjen tiiveysmittaukset. Lisäksi kohteessa seurattiin 

projektin suunnittelua ja työmaarakentamista. Venymäliuskamittauksista saatuja 

tuloksia pyrittiin hyödyntämään lisäksi vielä laboratoriokokeissa sekä teoreettisessa 

tutkimuksessa. 

8.2 Suunnittelu 

Varpukankaan kl-verkon suunnittelu aloitettiin tekemällä alueelle yleissuunnitelma. 

Yleissuunnitelman pohjalta Oulun Energia Oy:n suunnittelija tekee aluesuunnitelman. 

Aluesuunnitelmassa tarkistetaan putkilinjan sijoittuminen tielinjaan, lasketaan tarvittava 

putkikoko ja tarkistetaan putken korko. Yleensä suunnittelija itse toimii projektin 

vetäjänä ja putkiasennusurakan laadunvalvojana. Oulun Energia Oy:n suunnittelijalle 

kuuluu myös töiden dokumentointi, aikataulutus ja osallistuminen työmaakokouksiin. 

Maarakennusurakkaa valvoo Oulun Energia Oy:n valvontamestari. 

Aluesuunnitelmassa mitoitettiin lämmitystehon tarve. Mitoituksen perusteella 

runkojohdoksi valittiin DN150 2Mpuk-putkijohto, joka supistuu loppupäästä DN125 

2Mpuk linjaksi. Erityisiä lujuuslaskelmia tai FEM-analyysia putkien kestävyydelle ja 

käyttäytymiselle ei tehty. Lämpölaajenemisen kompensointi on tehty runkojohdon 

alkupäähän paisuntalenkin avulla. Lämpölaajenemisen vastaanotto suunniteltiin 

taulukkomitoituksen ja aikaisemmista kohteista saadun kokemuksen avulla.  

Runkojohdon tarkempi työpiirustus löytyy liitteestä 2.  Oulun Energia Oy käyttää 

liitteen 1 mukaisia johtokaivantojen vakioituja poikkileikkauksia. Varpukankaan 

runkojohdon kaivannosta tehtiin kuitenkin normaalista poiketen leveämpi, koska 

samalla kertaa kaivettiin pyörätien pohja oikeaan korkoon tarvittavia rakennekerroksia 

varten. Lisäksi poikkileikkauksesta poiketen murskearinaa ei käytetty. Kuvassa 11 

nähdään Varpukankaan alueen putkikaivanto.  
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Kuva 11. Varpukankaan putkikaivanto. (Päkkilä 2015). 

8.3 Rakentaminen 

Oulun Tekninen Liikelaitos eli Tekli vastasi Varpukankaan alueen kunnallistekniikan 

rakentamisesta. Kaukolämpölinjan rakentaminen tehtiin siis yhteisrakentamisella 

Tekli:n ja Oulun Energia Oy:n käyttämien urakoitsijoiden kanssa. Rakentaminen 

Varpukankaalla eteni Tekli:n aikataulujen mukaan. Tekli kaivoi Jahtivoudintien 

pyörätien pohjan ja siihen tulevan putkikaivannon. Putkielementit DN150/315 ja 

DN125/280 ja venttiilielementit saapuivat projektiin 13.2.2015 työmaalle. 

Putkiasennukset teki Oulun Energia Oy:n käyttämä putkiurakoitsija. 

Maarakennusurakka tehtiin Oulun Energia Oy:n maarakennusurakoitsijan ja Tekli:n 

yhteistyöllä. 

Johtokaivanto ja pyörätien pohja oli kaivettu oikeaan korkoon ja suodatinkangas oli 

asennettu pohjalle, kun ensimmäisen kerran vierailin työmaalla. Kaivannon pohjalle oli 

asetettu asennuspölkyt ja niiden päälle elementit oikeille paikoille hitsausta varten. 

Putkilinjan virtausputkien yhteenhitsaaminen aloitettiin viikolla 8. Hitsaaminen 

aloitettiin paisuntalenkistä viemällä molempia putkia yhtä matkaa eteenpäin kohti 

loppupäätä. Hitsausten edetessä aloitettiin venymäliuskojen asennus runkojohdon 

alkupäähän. 
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Kun runkojohdon kaikki liitokset oli saatu hitsattua, tehtiin radiograafiset 

kuvaustarkistukset neljälle hitsausliitokselle. Tarkastusaste oli noin 10 %. Tuloksissa ei 

ollut huomautettavaa ja ne näkyvät liitteessä 3. Kun venymäliuskat saatiin asennettua, 

aloitettiin runkojohdon esilämmitys. Linja esilämmitettiin pe 27.2.2015 Oulun Energia 

Oy:n kunnossapidon toimesta. Runkojohdon esilämmitys ja samalla johto-osuuden 

painetesti toteutettiin täyttämällä linja vedellä pikkuhiljaa avaamalla alkupään venttiiliä 

isommalle ja samalla tarkkailemalla johdon käyttäytymistä. Runkojohdon loppupäähän 

oli rakennettu esilämmityksen ajaksi teräspunosletkusta venttiilityhjennyksien kautta 

kiertojohto. Kiertojohtoa käyttämällä paluuputki saatiin esilämmitettyä samalla. 

Esilämmityksen aikana paluujohdon alkupään ilmaventtiiliä pidettiin auki, jolloin 

putkijohdossa oleva ilma saatiin poistettua. Paluujohdon täytyttyä ja ilman poistuttua 

linjasta avattiin paluujohdon sulkuventtiili, jolloin kierto runkojohdossa saatiin 

toimimaan. Esilämmityksen annettiin tapahtua rauhassa viikonlopun yli. Viikon 10 

alussa aloitettiin putkielementtien jatkosten suojakuoriasennukset. Jatkoksia asennettiin 

kahden päivän ajan 2.–3.3.2015. Jatkosasennukset teki Oulun Energia Oy:n 

putkiurakoitsija. Tämän jälkeen aloitettiin putkikaivannon alkutäytöt. Alkutäyttöjä 

tehtiin 3.–6.3.2015.  Alkutäytöt suoritti Oulun Energia Oy:n maaurakoitsija. 

Lopputäytöt tehtiin 6.–19.3.2015 välillä. Lopputäyttötyöt toteutti Tekli. Tämän jälkeen 

työkoneet poistuivat työmaa-alueelta. 

8.4 Laadunvalvonta ja huomiot työmaalta 

Oulun Energia Oy tilaajana hoitaa maarakentamisen ja putkiasennusurakan 

laadunvalvonnan. Laatua valvotaan ns. työmaakäynneillä, samalla kun seurataan 

työmaan edistymistä. Putkiasennusurakan laadunvalvomiseen kuului lisäksi tietty määrä 

hitsaussaumojen kuvaamisia radiograafisesti. Rakennusurakan valvojilla on tiedossa 

mitä asioita kuuluu tarkistaa työmaalta. Tarkistuksista ei tehdä kaiken kattavaa 

laadunvalvontaraporttia, mihin kirjattaisiin havaitut huomiot työmaalta. Työmaan 

edistymistä paikanpäällä seuratessa tuli esiin paljon huomioita ja jonkinasteisia puutteita 

työtavoissa ja menetelmissä. Seuraavassa on esitetty kuvia havaituista ongelmista. 
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Kuvassa 12 nähdään työmaalle saapuneen elementtikuorman säilytyksestä otettu kuva. 

Putkivalmistajan (Logstor 2011) ohjeen mukaan elementit tulisi varastoida parrujen tai 

tasaisen hiekkapedin päälle. Suojakuoreen kohdistuva kuormitus tulee olla alle 300 kPa. 

 

Kuva 12. Putkielementtien säilytys työmaalla. (Päkkilä 2015). 

Kuvassa 13 nähdään putkien käsittelyä työmaalla. Valmistajan (Logstor 2011) ohjeen 

mukaan kuitenkin putkielementtejä ei saisi nostaa vain yhdestä tukipisteestä. Valmistaja 

suosittelee nostoihin kahden tukipisteen nostoa nostoliinoja käyttäen. 

 

Kuva 13. Putkien nostot tukkikouralla. (Päkkilä 2015). 

Kuvassa 14 nähdään putkielementin nostotyössä suojakuoreen syntyneitä jälkiä. 

Tällaisia jälkiä oli useissa putkissa koko runkojohdon matkalla. Esilämmityksessä 

suojakuoressa olleet naarmut ja ratkeamat laajenivat entisestään lisää. Suojakuoren 



72 

 

haljetessa vedellä on suora reitti putkielementin sisälle, minkä seurauksena syntyy aina 

putkivuoto. Naarmujen lisäksi johdoista löytyi selviä suojakuoren ja eristeen kasaan 

painumia.  

 

Kuva 14. Naarmu putkielementissä. (Päkkilä 2015). 

Kuvassa 15 nähdään putkielementtien yhteenhitsauksessa syntynyt asennusvirhe. 

Asennusparrujen päällä hitsatessa putkielementtien liitoskohtiin syntyi monessa 

tapauksessa alkuasennusvirheitä. Nämä asennusvirheet aiheuttavat erilaisia 

jännitystiloja putken elinkaaren aikana. Kuvasta 15 nähdään myös, kuinka paljaat 

elementtien päät ovat jo valmiiksi ruostuneet.  

 

Kuva 15. Asennusvirhe POS3 liuskamittauspisteessä. (Päkkilä 2015). 
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Kuvassa 16 nähdään esilämmityksessä asennusparrulta pudonnut elementti. Elementtiä 

ei nostettu takaisin parrulle tämän jälkeen. Putki on painunut elementin omasta- ja 

vedenpainosta suodatinkangasta vasten. 

 

Kuva 16. Esilämmityksessä asennusparrulta pudonnut elementti. (Päkkilä 2015). 

Jatkoskohtien suojakuorenliitoksien asennusvaiheesta tuli monia huomioita. 

Sääolosuhteet tässä tapauksessa vaikuttivat osittain. Kostea ja sateinen kevätsää oli 

kastellut ja liannut suojakuoren sekä elementtien uretaanipäät. Suojakuoriliitoksien 

tekijät jättivät suojakuoren puhdistamatta puhdistusaineella, vaikka se kuuluisi tehdä 

Oulun Energia Oy:n työselityksen ja kutistevalmistajan asennusohjeen mukaan. 

Suojakuoren karhennus oli melko vähäistä, ja osa karhennuksista tehtiin päivää 

aiemmin kuin kutistesukka asennettiin jatkokseen. Karhennuksen tarkoitus on lisätä 

kutisteen tarttuvuutta liitoksessa. Karhennuksella kasvatetaan tartuntapinta-alaa, ja 

lisäksi sillä poistetaan hapettunut muovi suojakuoren pinnasta. Kaikki työvaiheet tulisi 

suorittaa tekemällä liitos kerrallaan.  

Runkolinjaa jatkettiin rakentamalla vanhasta venttiilielementistä eteenpäin. Vanhaan 

venttiilielementtiin oli aiemmin tehty ns. sokeat päät, jolloin siihen oli asennettu 

muoviholkit päähän kutisteliitosta käyttäen. Vanhoja kutisteita ei kuitenkaan ollut 

poistettu, vaan ne oli vain leikattu halki. Uusi jatkoskutiste tuli tässä tapauksessa vanhan 

kutisteen päälle, mitä kutistevalmistaja ei suosittele. 
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Liitostapana ”pelti + leveä kutiste” mahdollistaa sen, että liitoskoolle ennalta laskettu 

eristemäärä ei kokonaisuudessa jää liitoksen sisälle. Kuvasta 17 nähdään, kuinka eriste 

pääsee pellin reunojen välistä pursuamaan pois liitoksesta. Tämä aiheuttaa sen, että 

liitoksessa olevan eristeen tiheys ei todennäköisesti ole vaadittu 60 kg/m3 ja eriste on 

huokoisempaa kuin normaalisti.  

 

Kuva 17. Pellin välistä vuotanut eriste. (Päkkilä 2015). 

Koska ”pelti+leveä kutiste” -liitoksessa pellin asennuksen jälkeen joudutaan 

odottamaan vaahdon reagoimista, kävi Varpukankaan alueella niin, että osa liitoksista 

jäi yön yli vesisateeseen. Aamulla työmaalle tultaessa liitoksissa näkyi selvästi vettä. 

Vettä poistettiin lämmittämällä peltiä, mutta mitenkään ei voida olla varmoja, että 

kaikki vesi poistui liitoksista. Kuvassa 18 nähdään kastunut liitos. Pellin alle jäänyt 

kosteus saattaa aiheuttaa uretaanin haurastumisen ja lämmöneristyskyvyn 

menettämisen. Vesi jää siis ns. muhimaan liitoksen sisälle. Liitoksien suojaus olisi 

auttanut tässä tapauksessa parhaiten. 
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Kuva 18. Kastunut jatkosliitos. (Päkkilä 2015). 

Varpukankaalla ei tehty kaukolämpöjohtoalustaan erillistä arinarakennetta. Muikkulan 

(2014) mukaan Oulun Energia Oy käyttää arinarakennetta pehmeikköalueilla, joilla on 

vaara, että putkijohtoon voi tulla painumia. Varpukankaalle ei kuitenkaan tehty erillistä 

pohjatutkimusta. 

Energiateollisuuden (2013) mukaan suunnittelussa pitäisi huomioida, että 

suunnanmuutoskohtien läheisyydessä tulee aina tehdä huolellinen maan tiivistys eli 

putken kitkakiinnitys tulee varmistaa. Suunnanmuutokset aiheuttavat aina 

sivuttaisvoimia, ja ne kasvavat kulmanmuutoksen kasvaessa. Lisäksi suunnanmuutoksia 

ei suositella tehtäväksi putken liikealueelle. Varpukankaalla kuitenkin näin tehtiin. 

Kuvassa 19 nähdään, miten kaukolämpöjohdot kulkevat rumpuputkien sisällä ja 

läheisyydessä on viistekulmalla toteutettu suunnanmuutos. Rumpuputkien tarkoitus oli 

tässä tapauksessa suojata kaukolämpöelementtejä tiealituksessa. Rumpuputkien sisään 

pursotettiin uretaanivaahtoa kiinnityksen parantamiseksi, mutta rumpuputken päitä ei 

suojattu. Ajan myötä uretaani menettää siis kiinnityksensä ja kaukolämpöputki pääsee 

vapaasti liikkumaan tiealituksen kohdalla. 
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Kuva 19. Alitusrummut ja viistekulman läheisyys. (Päkkilä 2015). 

Alkutäytöissä ei tehty kunnollista tiivistystä putkien alustalle. Kaivinkoneella nosteltiin 

hiekkatäyttö varovasti putken päälle ja tasoiteltiin putken ympärille. Kaivurin apumies 

teki ns. toppauksen. Toppauksessa apumies lapiolla tai jalkojaan käyttäen tamppaa 

hiekkaa putken alle. Tämän jälkeen asennusparrut poistetaan putkijohdon alta 

kaivinkoneen ja nostoliinan avulla. Putkijohto lasketaan tämän jälkeen hiekkapedin 

päälle. Kuvassa 20 nähdään alkutäyttöjen teko. 

 

Kuva 20. Alkutäyttöjen teko kaivinkoneella. (Päkkilä 2015). 
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Varpukankaalla alkutäytöt aloitettiin loppupäästä putkijohtoa. Alkutäytöt etenivät aluksi 

loppupään korkopisteestä 12.85 pisteeseen 12.60. Runkojohdon korkopisteet näkyvät 

liitteessä 2. Tämän jälkeen täyttöjä jatkettiin paisuntalenkin korkopisteestä 12.93 

pisteeseen 12.60. Näin toimittiin siksi, koska osa kutisteliitoksista tehtiin samaan aikaan 

kuin alkutäyttöjä jo aloitettiin. Kutisteliitoksien annettiin jäähtyä ja liimautua noin 

yhden tunnin ajan ennen kuin hiekkatäyttö nosteltiin putken päälle. Alkutäyttöjä ei siis 

tehty loogisesti alkupäästä kohti loppupäätä. Erityistä ohjetta täyttösuunnasta ei ole. 

Kuitenkin täyttösuunnalla olisi mahdollisesti voitu vapauttaa esilämmityksessä tulleita 

jännityksiä.  

Lisähuomiona voidaan mainita, että täytöt eivät edenneet kerroksittain putken 

pituussuunnassa. Kuten aiemmin kappaleessa 6.6 mainittiin, ensimmäinen täyttökerros 

saa olla enintään puolet putken läpimitasta ja jokainen täyttökerros tulisi tiivistää 

erikseen. Kerroksia ei tiivistetty, vaan hiekkatäyttö nosteltiin täyteen korkeuteensa, 

minkä jälkeen se tasoitettiin ja tiivistettiin kauhan avulla. Varpukankaalla alkutäyttö 

tehtiin siis täyteen korkeuteensa pieni osuus kerrallaan ja edettiin sitä mukaan 

putkilinjaa eteenpäin. Tiivistys tehtiin ainoastaan kaivinkoneen kauhalla tasoitellen. 

Täyttöjen tiivistys tehtiin oikeastaan vasta lopputäyttövaiheessa. Lopputäytöt tehtiin 

pyöräkaivinkoneella. Ensiksi lopputäyttökerros nosteltiin ja tasoiteltiin kaivinkoneella 

kaivannon päälle. Tämän jälkeen konekuljettaja vielä tiivisti kauhalla painellen ja 

ajamalla työkoneella kaivannon päällä. Tämä tiivistystapa herätti epäilyjä, syntyykö 

putkistoon rasituksia ja saavutetaanko riittävää tiiveysastetta. 

8.5 Jatkosliitoksien kuormitusten selvitys venymäliuska-
mittauksilla 

Mittausjärjestelmä asennettiin Oulun kaupungin Ritaharjun alueelle Varpukankaan 

pohjoisosan asuinalueelle. Kaukolämpöverkko laajenee Jahtivoudintietä pitkin noin 

300m. Mittauskohteessa (Kuva 21) linja tekee kaksi 90 °:n mutkaa ja jatkuu sen jälkeen 

pitkänä suorana. Mittaukset suoritettiin yhteistyössä Global Boiler Works Oy:n ja Oulun 

yliopiston kanssa. Venymäliuskamittausten lisäksi käytössä oli lämpöantureita 

virtausputkessa ja suojakuoren päällä ja vielä kolme anturia maakerroksessa putken 
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ulkopuolella noin 30 cm:n välein suojakuoren pinnasta eteenpäin. Mittausten 

tarkoituksena oli selvittää linjan ylösajon jälkeinen jännitystila ja tutkia putken 

käyttäytymistä mahdollisten lämpötilavaihteluiden seurauksena. 

 

Kuva 21. Varpukankaan mittauskohde. (Päkkilä 2015). 

8.5.1 Mittausjärjestelmä 

Mittalaitteena käytettiin National Instruments cRIO-9014, jossa oli kolme (3) 8-

kanavaista venymäliuskamoduulia ja yksi (1) jännitemoduuli. Anturit asennettiin linjan 

menopuolen putkeen, koska tällä puolella vedenlämpötila on kuumempi ja vaihteluväli 

laajempi. Lisäksi vuotoraporteista saatujen tulosten perusteella putkirikot sattuvat 

pääasiassa aina menopuolen putkeen.  

Kompensoimalla lämpölaajeneminen mittaustuloksista saatiin putkilinjasta mitattua 

vain mekaanisten kuormitusten aiheuttamat jännitykset. Kompensointikappaleet 

valmistettiin samasta materiaalista, mitä käytettiin mittauskohteen 

kaukolämpöelementtien virtausputkessa. Kompensointipalikat eli ns. dummykappaleet 

kiinnitettiin kaukolämpölinjan virtausputkeen AK-22-massalla. Mittauksiin otettiin 

käyttöön kaikki käytettävissä olevat 24 venymäliuskakanavaa. Liuskat sijoitettiin 

pääasiassa putkielementtien liitoskohtiin, lukuun ottamatta yhtä kaksisuuntaista 

liuskarusettia, joka sijoitettiin kiinnostavaksi arvioituun 90° mutkan ulkokaarteeseen. 

Mittauspisteet ja niiden nimeäminen on esitetty kuvassa 22. 
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Kuva 22. Mittauspisteiden sijainnit ja nimeäminen. (Liite 9). 

Yksittäisten venymäliuskojen nimeäminen on esitetty kuvassa 23. Virtaussuuntaan päin 

katsomalla valitaan oikea ja vasen puoli, ja viimeisenä numerona 1 tarkoittaa 

aksiaalissuuntaista mittausta ja 2 kehäsuuntaista. Esim. POS1-R1 tarkoittaa 

ensimmäisessä mittauspisteessä oikealla puolella putkea olevaa aksiaalissuuntaan 

mittaavaa venymäliuskaa.  

 

Kuva 23. Yksittäisen venymäliuskan nimeäminen. (Liite 9). 

Alla nähdään lista käytössä olevista mittauspisteistä: 

POS1-R1 POS2-B1 POS3-T1 POS4-R1 POS5-T1 POS6-R1 

POS1-L1 POS2-L1 POS3-R1 POS4-R2 POS5-R1 POS6-L1 

POS2-T1 POS2-T2 POS3-B1 POS5-T2 POS5-B1 POS7-R1 

POS2-R1 POS2-L2 POS3-L1 POS5-L2 POS5-L1 POS7-L1 

 

Tarkemmat tiedot käytetyistä liuskatyypeistä on esitetty liitteessä 4. 
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Lämpötila-anturit 

Lämpötilan mittauksessa käytettiin viittä (5) PT1000-lämpötila-anturia. Lämpötila-

anturi asennettiin mittauspisteeseen 5. Yksi anturi asennettiin virtausputkea vasten, 

toinen suojakuoren ja eristeen väliin ja loput kolme noin 30 cm:n välein ketjuun 

hiekkatäyttöön vaakatasossa kohtisuoraan poispäin kaukolämpöjohdosta. Ennen 

asennusta lämpötila-anturien toiminta varmistettiin kalibroimalla ne 

lämpökäsittelyuunissa luotettavaksi tunnetun lämpötila-anturin avulla. 

Venymäliuskamittaaminen 

Venymäliuskoilla mitataan muodonmuutosta eli venymää. Venymä lasketaan seuraavan 

kaavan mukaan (Hoffman 1989: 19): 

ε =  Δ𝑙𝑙
𝑙𝑙0

 ,                         (5) 

missä Δl on pituuden muutos [m], 

 l0 on kappaleen pituus [m]. 

Venymästä saadaan muutettua laskennallisesti mittauspisteessä vaikuttava paikallinen 

jännitys Hooken lain, kaavan 6 mukaan (Hoffmann 1989: 189): 

σ =  ε ∙ 𝐸𝐸 ,    (6) 

missä  ε on venymä [μm/m], 

  E on materiaalin kimmokerroin [N/mm2]. 

Venymäliuskamittauksissa haluttiin tutkia esilämmityksen ja käytön aikaisen 

lämpölaajenemisen aiheuttamia mekaanisia jännityksiä sekä rakentamistavasta 

aiheutuvia kuormituksia. Tästä syystä suora lämpölaajenemisesta aiheutuva venymä 

haluttiin kompensoida pois tuloksista. Tämän takia venymäliuskat asennettiin 

lämpökompensoituun puolisiltaan.  
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Mitatuksi venymäksi jää lämpökompensoinnin jälkeen vain ulkoisen kuormituksen 

vaikutus seuraavan kaavan mukaan (Hoffmann 1989: 156): 

ε𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 =  (ε𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ + ε𝑡𝑡ℎ𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚) − ε𝑡𝑡ℎ𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚 =  ε𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ , (7) 

missä εmech on ulkoisesta kuormituksesta aiheutuva venymä [μm/m], 

 εtherm on lämpölaajenemisesta aiheutuva venymä [μm/m]. 

Symmetrisen poikkileikkauksen vastakkaisilta sivuilta mitattujen aksiaalisten venymien 

avulla saadaan laskettua kappaleessa vaikuttava normaalijännitys normaalivenymän 

avulla ja taivutusjännitys taivutusvenymän avulla. Normaalivenymä saadaan kaavalla 

(Hoffmann 1989: 213): 

ε𝑛𝑛 =  1
2

(ε1 + ε2)    (8) 

missä εn on normaalivenymä, 

 ε1 ja ε2 ovat vastakkaisilta sivuilta mitatut venymät. 

Jos venymät mitataan symmetrisen poikkileikkauksen neljältä sivulta, saadaan 

normaalivenymä laskemalla kaikki venymät yhteen ja jakamalla luvulla neljä. 

Taivutusvenymä saadaan vastaavasti kaavalla (Hoffmann 1989: 213): 

ε𝑏𝑏 =  ± 1
2

(ε1 − ε2),    (9) 

missä εb on taivutusvenymä, 

 ε1 ja ε2 ovat vastakkaisilta sivuilta mitatut venymät. 

Sijoittamalla kaavasta 8 saatu normaalivenymä kaavaan 6 saadaan mittauspisteessä 

vaikuttava normaalijännitys σn. Vastaavasti sijoittamalla kaavasta 9 saatu 

taivutusvenymä kaavaan 6 saadaan mittauspisteessä vaikuttava taivutusjännitys σb. 
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Mittausjärjestelmän asennus 

Asennus suoritettiin 18.–25.2.2015 välisenä aikana. Kuvassa 24 nähdään liuskojen 

paikat ja niiden väliset etäisyydet. Asennusjakson aikana ilman lämpötila vaihteli 0–5 

°C:n välillä. Vaihtelevat sääolosuhteet hankaloittivat asennuksia, mutta tarvittavat 

asennukset saatiin kuitenkin tehtyä ilman ongelmia. 

 

Kuva 24. Liuskojen paikat ja etäisyydet. (Päkkilä 2015). 

Tarvittavat venymäliuskojen ja johdotusten suojaukset tehtiin AK-22-massalla ja 

ilmastointiteipillä. Mittauskaapelit tuotiin vaakatasossa vinosti suojakuoren läpi, noin 

30 cm:n etäisyydeltä jatkoksesta. Johtojen läpivienti suojattiin AK-22-massalla sekä 

Covalence DualSeal III -kutistenauhalla. Kaapelit vietiin mittauspisteiltä suojaputkessa 

mittalaitteelle. Mittalaite sijoitettiin mittauspiste POS4:sen viereen sitä varten 

asennettuun kaivoon. 

8.5.2 Putkilinjan ylösajon tulokset 

Ensimmäinen mittaus tehtiin ennen putken esilämmitystä. Tätä mittausta käytettiin 

myöhemmissä mittauksissa nollakohtana. Tässä vaiheessa linja ajatellaan olevan 

jännityksetön. Esilämmitystä ja sen jälkeen tapahtuneita toimenpiteitä pidetään linjan 

ylösajokuormituksina. Taulukosta 16 nähdään Varpukankaan kaukolämpötyömaalla 

tehtyjen töiden aikataulut. Näitä ajankohtia voidaan verrata venymäliuskamittauksista 

saatuihin jännityskuvaajiin. 
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Taulukko 16. Esilämmityksen jälkeen tehdyt toimenpiteet ja aikataulut. 

Päivämäärä Kellonaika Toimenpide 
pe 27.2.2015 Klo 12:00 Esilämmitys 
ma 2.3.2015 Klo 7:30-9:30 Jatkospeltien asennus 
ma 2.3.2015 Klo 8:45-9:10 POS4 kulman muovihitsaus 
ma 2.3.2015 Klo 9:40-10:00 Jatkoksien eristevaahdotus 
ma 2.3.2015 Klo 13:30-15:30 Kutisteiden asennus, POS1–3 
ti 3.3.2015 Klo 7:30-11:20 Loput kutisteet, POS4–7 
ti 3.3.2015 Klo 7:00-9:00 Loppupään alkutäytöt 
ti 3.3.2015 Klo 12:00-16:00 Alkupään alkutäytöt, POS1–7 
pe 6.3.2015 - Lopputäyttöjen aloitus putkilinjan lopusta 
ke 18.3.2015 - Lopputäytöt valmiina 
to 19.3.2015 - Lopputäyttöjen viimeistelytiivistykset 
 

Liitteissä 5–8 nähdään mittauspisteiden 1–7 jännityskuvaajat esilämmityksestä 

lopputäyttöjen loppuun. Pystyakselilla nähdään jännitykset megapascaleina ja vaaka-

akselilla aika päivämäärinä. Kuvaajissa näkyy päivän 3.3. keskipäivän kohdalla suuri 

hyppäys. Tämä johtuu siitä, että mittauslaitteelle tehtiin tarkistusvastuksella tarkistus, 

jolla todettiin, että kaikki liuskat mittaavat vedon/puristuksen suunnan oikein. 

Tarkistusvastuksen käyttö antaa kuvaajiin hetkellisen virheellisen hyppäyksen, joka ei 

ole todellista jännitystä. 

Jännityskuvaajista nähdään, että esilämmityksessä jännitykset kaikissa mittauspisteissä 

nousevat nopeasti omille tasoilleen ja jännitystila vakiintui lähes muuttumattomaksi 

muutaman päivän aikana. Putkilinja ei siis pääse täysin vapaasti laajenemaan parrujen 

päällä kaivannossa, niin kuin teorian mukaan kuuluisi käydä. Putkilinjan 

alkuasennusvirheet, putken omasta ja veden painosta aiheutuva taipuma sekä parrujen 

kitka todennäköisesti aiheuttavat sen, että putkielementti laajetessaan aiheuttaa 

jännityksiä liitoskohtiin. Toisin sanoen putki laajenee siihen suuntaan, mihin se 

helpoiten pääsee, jolloin putkilinjaan aiheutuu kiemurtelua ja näin ollen jännityksiä 

mittauspisteissä. Jännitykset pysyvät kuitenkin myötörajan Re(80) = 218,6 MPa 

alapuolella kaikissa liitoksissa virtaavan veden lämpötilan ollessa noin 80 °C.  

Putkilinjan täyttöjen aikana osassa mittauspisteissä nähdään noin 10–20 MPa 

jännityksien kasvua ja pieniä jännityspiikkejä. Jännityksien kasvun arveltiin johtuvan 

huonosta alkutäyttöjen tiivistämisestä, joka aiheuttaa sen että putkilinja pääsee 
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taipumaan pehmeään hiekkatäyttöön lopputäyttöjen tiivistämisen aikana. Pystysuorat 

hyppäykset kuvaajissa voivat selittyä työkoneen hetkellisestä yliajosta tai kauhalla 

tiivistämisestä juuri mittauspisteen kohdalla. Valmiille putkilinjalle ja sen liitoksille 

aiheutetaan siis täyttöjen yhteydessä erilaisia jännitystiloja.  

Kuvaajista nähdään myös, että lämpötilan muutokset seuraavat tarkasti jännityksien 

muutosta. Kun lämpötila laskee, vetojännitys kasvaa, ja vastaavasti lämpötilan 

noustessa puristusjännitys kasvaa.  

Mittausjakson aikana virtausputken lämpötila pysyi aikalailla samana koko ajan, koska 

ulkolämpötila pysyi lähellä nollaa. Kovia pakkasia ei sattunut mittausjaksolle, jolloin 

isoimmat jännitykset jäivät saavuttamatta. Mittauksia on kuitenkin mahdollista tehdä 

tulevina talvina haluttaessa. 

Taulukosta 17 nähdään 9.3.2015 mittauksesta poimitut vakiintuneet jännitykset. 

Positiivinen jännitys on vetoa ja negatiivinen puristusta. Virtausputken lämpötila 

mittausten poimintahetkellä oli 80 °C ja maaperän 0 °C.  

Taulukko 17. Vakiintuneet jännitykset 9.3.2015. (Liite 9). 

Positio 
Jännitys 
[MPa] Positio 

Jännitys 
[MPa] Positio 

Jännitys 
[MPa] 

POS1-R1 -48 POS3-T1 23 POS5-T1 27 
POS1-L1 96 POS3-R1 43 POS5-R1 42 
POS2-T1 -15 POS3-B1 19 POS5-B1 -14 
POS2-R1 -1 POS3-L1 9 POS5-L1 25 
POS2-B1 28 POS4-R1 24 POS6-R1 27 
POS2-L1 44 POS4-R2 -53 POS6-L1 113 
POS2-T2 2 POS5-T2 76 POS7-R1 159 
POS2-L2 -48 POS5-L2 -6 POS7-L1 47 
 

Mittauskohteiden 6 ja 7 korkeat vetojännitykset olivat taulukon 16 poimintahetkellä 

vielä uskottavalla tasolla. Mittauksia jatkettiin vielä tämän jälkeen. Jännitykset näissä 

liitoksissa jatkoivat tasaisesti nousemista, vaikka kaukolämpölinjan läheisyydessä ei 

enää tehty töitä. Mitattujen jännitysten ollessa luokkaa 400–500 MPa, todettiin että 

mittauslaitteistossa on vikaa. Mittauskohteiden 6 ja 7 ongelman syyksi selvisi 

liuskatyyppi, joka poikkesi muissa mittauskohteissa käytetyistä. Tarkempi selvitys 
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viasta löytyy mittausraportista liitteestä 9. Mittauspisteiden 6 ja 7 jännitykset jätetään 

huomioimatta tästä eteenpäin. 

Mittauskohteiden 1–5 tuloksien luotettavuutta arvioitiin vertaamalla 7.3.2015 ja 

12.5.2015 poimittuja mitattuja jännityksiä toisiinsa. Mittauspisteissä jännitykset ovat 

hieman eläneet, kuitenkin niin että järjestelmällistä muutosta ei ole tapahtunut.  

Jännitysten suuruusluokka on pysynyt käytännössä samana. Osassa mittauspisteissä 

jännitys on kasvanut ja osassa pienentynyt. Mitattujen jännitysten mittaushetkellä 

7.3.2015 lämpötila virtausputkessa oli 80 ˚C. Vastaavasti 12.5.2015 virtausputken 

lämpötila oli 73 ˚C. Muutokset johtuvat osittain siis myös mittaushetkien 

lämpötilaerosta virtausputkessa. 

Taulukosta 18 nähdään mittauspisteiden 1–5 jännitysten muutokset. Tuloksista voidaan 

päätellä, että kohteiden 6 ja 7 vastaavaa virhettä ei esiinny kohteissa 1–5. 

Taulukko 18. Jännitysten muutos 7.3.–12.5.2015. (Liite 9). 

Mittauspiste  7.3. Jännitys [MPa] 12.5. Jännitys [MPa] Muutos [MPa] 
P1-R1 -50 -42 8 
P1-L1 98 85 -13 
P2-T2 1 6 5 
P2-R2 46 47 1 
P2-T1 -11 14 25 
P2-R1 -4 15 19 
P2-B1 22 18 -4 
P2-L1 46 32 -14 
P3-T1 25 50 25 
P3-R1 42 43 1 
P3-B1 17 5 -12 
P3-L1 11 16 5 
P4-R1 24 25 1 
P4-R2 -56 -37 19 
P5-T2 80 68 -12 
P5-R2 -8 38 0 
P5-T1 28 29 1 
P5-R1 42 48 6 
P5-B1 -16 -1 15 
P5-L1 23 38 15 
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8.5.3 Putkilinjan jäähdytyksen tulokset 

Putkilinjan lämpötilaa laskettiin, jotta saatiin selville miten jännitykset muuttuvat eri 

mittauspisteissä. Lämpötilan lasku suoritettiin 8.–11.4.2015 välisenä aikana. Lämpötila 

laskettiin noin 80 °C:sta 40 °C:een parin päivän aikana ja nostettiin nopeasti takaisin 

alkulämpötilaan. Putkilinjan jäähdyttäminen tehtiin sulkemalla linjan alkupäästä 

venttiilit, jolloin vedenkierto pysähtyi. Jäähdytyksen kuvaajat nähdään liitteistä 10–13. 

Taulukosta 19 nähdään, miten aksiaalissuuntaiset paikalliset jännitykset muuttuvat 

mittauspisteissä 1–5, kun lämpötila linjassa laskee. 

Kuvaajista nähdään seuraavat ajanhetket, jotka ovat listattuna taulukkoon 19: 

- Ajankohta 1: Jännitykset ennen lämpöjen katkaisua. 

- Ajankohta 2- : Jännitykset juuri ennen lämpöjen palautumista. 

- Ajankohta 2: Jännitykset heti lämpöjen takaisinpalautuksen jälkeen. 

- Ajankohta 2+ : Jännitykset tasaantuneet. 

- Ajankohta end: Vakiintuneet jännitykset lopussa. 

Taulukko 19. Paikalliset aksiaalissuuntaiset jännitykset eri lämpötiloissa 

jäähdytyksessä. 

Sigma [MPa] Ajankohta/lämpötila 
 Mittauspiste 1 ( 78˚C) 2- (42 ˚C) 2 ( 78 ˚C) 2+ ( 78 ˚C) end (77 ˚C) 
POS 1R -50 -59 -78 -41 -42 
POS 1L 96 90 70 90 96 
POS 2R 28 46 78 16 23 
POS 2L 30 -14 28 22 23 
POS 2T -28 -20 -76 -10 -12 
POS 2B 35 30 50 25 32 
POS 3R 53 53 76 38 46 
POS 3L 4 -24 -24 13 10 
POS 3T 17 17 -25 25 26 
POS 3B 26 21 43 20 26 
POS 5R 44 26 26 44 44 
POS 5L 42 36 65 32 35 
POS 5T 25 6 6 24 24 
POS 5B 2 4 20 4 0 
 

Kuvaajista nähdään, että nopea lämpötilan palautus aiheuttaa jännityspiikin kaikissa 

mittauspisteissä. Jännitykset kuitenkin palautuvat suhteellisen nopeasti takaisin lähes 
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samoihin arvoihin kuin ennen lämmön katkaisua. Tämä todennäköisesti aiheutuu 

uretaanieristeen virumisesta. Näin ollen voidaan todeta, että hitaissa lämpötilan 

muutoksissa eristevaahto elementissä viruu vähentäen suojakuorelle tulevaa jännitystä. 

Mittauspisteissä vaikuttavista paikallisista jännityksistä saadaan laskettua symmetrisen 

poikkileikkauksen normaalijännitykset ja taivutusjännitykset. Normaalijännityksen 

muutokset nähdään taulukossa 20. Normaalijännitys laskettiin kaavojen 6 ja 8 avulla.  

Taulukko 20. Normaalijännitykset. 

Sigma_N [MPa] Ajankohta/lämpötila     

Mittauspiste 
1 

(78˚C) 
2- 

(42˚C) 
2 

(78˚C) 
2+ 

(78˚C) 
end 

(77˚C) 
POS 1R+1L 23 15,5 -4 24,5 27 
POS 2R+2L+2T+2B 16,25 10,5 20 13,25 16,5 
POS 3R+3L+3T+3B 25 16,75 17,5 24 27 
POS 5R+5L+5T+5B 28,25 18 29,25 26 25,75 
 

Ennen lämpöjen laskua putken mittauspisteissä vaikuttaa pieni vetoa oleva 

normaalijännitys. Tämä vetojännitys on mahdollisesti seurausta siitä, että 

uretaanieristeellä on suurempi lämpölaajenemiskerroin. Uretaani laajenee 

lämmönvaikutuksesta enemmän kuin teräs, jolloin se synnyttää pienen vetojännityksen 

virtausputkeen.  

Lämpötilan laskiessa noin 40 ˚C putoaa vetojännitys mittauspisteissä noin 10 MPa. Kun 

lämmöt palautetaan takaisin, syntyy mittauspisteeseen POS1 hetkellisesti pieni 

puristusjännitys ja muihin mittauspisteisiin vetojännitystä. Jännitykset näyttävät 

palautuvan takaisin samoihin arvoihin, missä ne olivat ennen lämpöjen katkaisua. 

Vaikuttaisi, että virtausputken lämpötilan vaihtelusta ei aiheutuisi suuria vedon tai 

puristuksen suuntaisia normaalijännityksiä virtausputkeen. 

Taulukosta 21 nähdään mittauspisteissä vaikuttavat taivutusjännitykset. 

Taivutusjännitykset laskettiin kaavojen 6 ja 9 avulla. 
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Taulukko 21. Taivutusjännitykset. 

Sigma_M [MPa] Ajankohta/lämpötila     

Mittauspiste 
1 

(78˚C) 
2- 

(42˚C) 
2 

(78˚C) 
2+ 

(78˚C) 
end 

(77˚C) 
POS 1R/1L ±73 ±74,5 ±74 ±65,5 ±69 
POS 2R/2L ±1 ±30 ±25 ±3 ±0 
POS 2T/2B ±31,5 ±25 ±63 ±17,5 ±22 
POS 3R/3L ±24,5 ±38,5 ±50 ±12,5 ±18 
POS 3T/3B ±4,5 ±2 ±34 ±2,5 0 
POS 5R/5L ±1 ±5 ±19,5 ±6 ±4,5 
POS 5T/5B ±11,5 ±1 ±7 ±10 ±12 

 

Taulukon 21 tuloksien perusteella näyttäisi, että putkilinjan mittauspisteissä on suuria 

taivutusjännityksiä. Lisäksi osassa mittauspisteissä taivutusjännityksessä näyttää 

tapahtuvan isoja muutoksia lämpötilan muuttuessa. Erityisesti mittauspisteissä 2 ja 3 

näyttäisi tapahtuvan putken sivuittais- ja pystysuuntaista taivutusjännityksen vaihtelua. 

Paisuntalenkin mittauspisteissä 2 ja 3 liitoksissa havaittiin pieniä alkuasennusvirheitä, 

kun putkilinjaa rakennettiin. Alkuasennusvirheet todennäköisesti aiheuttavat osan 

taivutusjännityksestä kyseisiin mittauspisteisiin. Lisäksi taivutusta lisääviä tekijöitä ovat 

putken oma- ja vedenpaino ja putkikaivannon maatäytöt. 

Virheosuus venymäliuskamittauksissa 

Mittaustuloksissa esiintyy tekniikasta ja olosuhteista (pitkät kaapelit, paikalliset 

lämpötilaerot, kosteus, lineaarisuus, hystereesi ym.) johtuvaa virhettä. Virhettä tulee 

lisää vielä, kun venymät muutetaan jännityksiksi, koska materiaalin kimmokerroin ei 

välttämättä ole tarkalleen valmistajan ilmoittama. Kokonaisvirhe mittauksissa voi olla 

jopa luokkaa 10 %, mikä on hyvä huomioida tuloksia tarkasteltaessa. (Liite 9.) 

8.6 Tiiveysmittaukset 

Venymäliuskamittauksista saatujen tulosten perusteella tehtiin Varpukankaan 

tutkimuskohteeseen putkikaivannon ympärystäyttöjen tiiveysmittaukset. 

Tiiveysmittausten tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin täyttötyöt onnistuivat, eli 
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saavutettiinko vaadittava ympärystäytön tiiveys kaukolämpökaivannossa.  Kuvassa 25 

on esitetty tiiveysmittauspisteet.  

 

Kuva 25. Tiiveyskokeiden otantapisteet. (Oulun Energia Oy 2015). 

8.6.1 Mittauslaitteisto 

Kaukolämpöputkien ympärystäyttöjen tiiveystutkimukset tehtiin Troxler 3440 tiiveyden 

ja kosteuden -mittauslaitteella. Laitteella saadaan selville maa-aineen vesipitoisuus sekä 

kuiva- ja märkätiheys. Vesipitoisuuden arvot laite antaa prosentteina % sekä 

massatilavuutena kg/m3. Tiheyden laite antaa massatilavuutena kg/m3. 

Lisäksi hiekkatäytöstä tehtiin Proctor-sullontakoe, jolla saadaan selvitettyä millä 

kosteuspitoisuudella tietyllä maa-aineella saadaan mahdollisimman suuri 

kuivatilavuuspaino eli maksimikuivatilavuuspaino kg/m3. 
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8.6.2 Mittaukset 

Tiiveysmittaukset Varpukankaan tutkimuskohteeseen 23.3.2015 teki geologian 

asiantuntija. Mittaukset suoritettiin kuudesta (6) eri kaivupisteestä. Yhdestä 

kaivupisteestä otettiin kaksi mittausta. Ensimmäinen mittaus tehtiin ympärystäytön 

pinnasta ja toinen putkijohdon alapinnan kohdalta eli ns. johtoalustasta. Kuvassa 26 on 

esitetty tarkemmin mittauspisteet.  

 

Kuva 26. Tiiveysmittauspisteet kaivannon poikkileikkauksessa. (Oulun Energia 2015). 

Kaivannosta Troxler-laitteella mitattuja kuivatilavuuspainoja verrataan parannetulla 

Proctor-laboratoriokokeella määritettyyn kyseisen maan kuivatilavuuspainomaksimiin. 

Vertailulla saada suhdeluku, jota kutsutaan tiiveysasteeksi. Tiiveysaste lasketaan 

kaavalla: (Jääskeläinen 2009 : 53.) 

Tiiveysaste =  Y𝑑𝑑𝑑𝑑
Ydmax

∙ 100 % ,   (10) 

missä  YdL on mitattu kuivatilavuuspaino [kg/m3], 

 Ydmax on Proctor-kokeella määritetty maksimikuivatilavuuspaino [kg/m3] 
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Aiemmin kappaleessa 6.6 kerrottiin tiiveysvaatimukset kaukolämpökaivannon 

johtoalustalle ja ympärystäytölle:  

- Valmiin johtoalustan tiiveys tulee keskimäärin olla vähintään 90 % (parannettu 

Proctor-koe). Pienin sallittu yksittäinen mittaustulos tiiveysastemittauksessa saa olla 88 

%.  

- Valmiin alkutäytön tiiveys tulee keskimäärin olla vähintään 95 % (parannettu Proctor-

koe). Pienin sallittu yksittäinen mittaustulos tiiveysastemittauksessa saa olla 92 % 

Ympärystäytöstä tehdyistä mittauksista ja niistä saatuja laskennallisia tiiveysasteita 

voidaan verrata vaadittuihin arvoihin. 

Proctor-kokeessa saatu maksimikuivatilavuuspaino oli 1668 kg/m3, ks. liite 14.  

8.6.3 Tulokset 

Liitteestä 14 nähdään Varpukankaan tutkimuskohteesta saadut tiiveysasteet. Tuloksista 

huomataan, että johtoalustan tiivistäminen ei ole onnistunut mittauspisteiden 1–3 välillä. 

Myös ympärystäytön pinnalta saadut mittauspisteiden 1–3 tiiveysasteet ovat hyvin 

lähellä pienintä yksittäistä sallittua tulosta. Mittauspisteiden 4–6 välillä johtoalustan 

tiiveysaste ylittää sallitun yksittäisen mittaustuloksen mutta ei saavuta missään kohtaa 

vaadittua keskimääräistä tiiveysastetta. Vastaavasti ympärystäytön tiiveys 

mittauspisteissä 4–6 on riittävä. 

Mittauspisteet 1–3 ovat venymäliuskamittausjärjestelmän läheisyydessä. 

Venymäliuskakokeista saaduista tuloksista ja tiiveysastemittausten perusteella voidaan 

vahvasti epäillä, että nykyisellä rakentamistavalla aiheutetaan jännityksiä 

kaukolämpöputkiin. Johtoalustan huono tiivistäminen ja tämän jälkeen raskaalla 

kalustolla lopputäyttöjen tiivistäminen aiheuttavat kaukolämpöputkiin ja niiden 

liitoksiin rasituksia. Venymäliuskamittausten kuvaajista nähdään, että aivan 

alkutäyttöjen alussa tapahtuu pieni jännityspiikki kaikissa mittauspisteissä. Tämä voisi 

selittyä sillä, että putkielementtien alta poistetaan asennusparrut ja putkilinja pääsee 

painumaan jonkin verran hiekkatäyttöön. Ainakin yksi selvä jännityspiikki nähdään 
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myös lopputäytöissä 16.3.2015 päivän kohdalla.  Jännityspiikit ovat olleet osittain 

pysyviä ja osittain palautuvia.   

8.7 Jännitysten simulointi FEM-mallin avulla 

Putken jännityksiä pyrittiin selvittämään laskennallisesti elementtimenetelmällä (FEM). 

Mallinnettavaksi kohteeksi valittiin venymäliuskamittauksiin käytetty Varpukankaan 

putkilinja. Putkesta luotiin kuorimalli, jota kuormitettiin sisäisellä paineella ja 

lämpötilan muutoksella. Malliin otettiin mukaan vain teräsputki. Muovinen suojakuori 

ja polyuretaanieriste jätettiin niiden alhaisten jäykkyyksien (kimmomoduulien) 

perusteella mallista pois. Suurin hankaluus näiden mallintamisessa lienee 

polyuretaanieristeen materiaaliominaisuuksien määritteleminen ja mallintaminen. Tämä 

olisi kuitenkin tulevaisuudessa hyvä tehdä, jotta malli saataisiin paremmin vastaamaan 

todellista tilannetta. 

8.7.1 Mallinnus 

Mallissa oli mukana siis vain teräsputki. Varpukankaan putkilinja rakennettiin DN150 

virtausputkella, jonka halkaisija d = 168,3 mm. Putken seinämän vahvuus t = 4 mm. 

Kuorimalli luodaan geometrian keskelle, joten FEM-malliputken halkaisijaksi tulee siis 

d = 168,3 - 4 = 164,3 mm. Virtausputken materiaalin kimmomoduulina käytettiin E = 

206 GPa ja lisäksi Poissonin vakio υ = 0,3 sekä lämpölaajenemiskerroin α = 12∙10-

6 1/˚C. 

Putkesta mallinnettiin Z-käyrä (leveys B = 2700 mm, mutkien pyöristyssäde R = 152 

mm) ja reunahäiriöiden välttämiseksi lisättiin pätkät (L = 5000 mm) suoria putkia. 

Laskentamalli kuormituksineen ja reunaehtoineen on esitetty kuvassa 27. Putken vasen 

pää on jäykästi tuettu ja vastaavasti oikeassa päässä on tuettu poikittaiset siirtymät. 

Asennuksen aikaista tuentaa Z-käyrän alemmassa mutkassa mallinnettiin pistemäisillä, 

vaakasuuntaisilla tuennoilla. Mallin kuormituksina olivat esilämmityksessä tulevat 

sisäinen paine p = 1,6 MPa sekä lämpötilan muutos ΔT = 80 ˚C. Malli verkotettiin 

kvadraattisilla kuorielementeillä (S&R), joita oli 2955 kpl. 
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Kuva 27. Mallin kuormitukset ja reunaehdot.

8.7.2 FEM-analyysin tulokset

Putken jännitykset on esitetty kuvassa 28. Suurin jännitys (~200 MPa) syntyy alempaan 

mutkaan pistemäisten (asennusaikaisten) tuentojen kohdille. Todellisuudessa tuenta 

jakaantuu suuremmalle alueelle, jolloin maksimijännitys on vastaavasti pienempi. 

Suuret jännityskeskittymät ovat FEM-malleissa hyvin yleinen ongelma, koska kuormia 

approksimoidaan pistevoimilla ja tuentoja pistemäisillä tuennoilla. 

Kuva 28. Jännitykset.
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Kolmea ensimmäistä venymäliuskamittauspistettä ja mitattuja suuntia vastaavat 

jännitykset [MPa] on esitetty taulukossa 22. Laskettujen tulosten lisäksi taulukossa on 

esitetty vastaavat 12.5.2015 Varpukankaalta venymäliuskoilla mitatut jännitykset. 

Taulukko 22. Laskettujen ja mitattujen jännitysten vertailu. 

Mittauspiste Fem-mallin 
jännitykset [MPa] 

Venymäliuskoilla 
saadut jännitykset [MPa] 

p1aL 20 85 
p1aR 12 -42 
p2aL 17 32 
p2aR 16 15 
p2aB 18 18 
p2aT 17 14 
p2kR 34 47 
p2kT 33 6 
p3aL 15 16 
p3aR 20 43 
p3aB 17 5 
p3aT 16 50 
 

Jännitysten suuruusluokka on lasketuissa ja mitatuissa arvoissa likimain sama. Mitatut 

pituussuuntaiset jännitykset näyttäisivät olevan pääsääntöisesti suurempia kuin lasketut 

arvot. Tähän voi olla syynä laskennassa käytetty todellisuutta suurempi paineen arvo 1,6 

MPa. Myös uretaanieristeen terästä suurempi lämpölaajenemiskerroin aiheuttaa 

teräsputkeen vetojännitystä, jota kyseinen malli ei ota huomioon. Tulosten perusteella 

näyttäisi myös siltä, että todennäköisesti Varpukankaalla asennusaikaisen putken 

pituussuuntaisen tuennan puuttumisen johdosta Z-käyrä on päässyt taipumaan, mikä 

selittäisi laskettujen ja mitattujen jännitysten erot, erityisesti POS1-mittauspisteessä. On 

myös huomattava, että laskentamallista puuttuvat maatäytön aiheuttamat kuormat. 

Lisäksi mallin reunaehtoja on mahdoton saada täysin vastaamaan todellista tilannetta.  

Laskentamallin perusteella voidaan todeta, että asennusaikainen putken 

pituussuuntainen tuenta Z-mutkassa on tehtävä erityisen huolella. Sekä 

lämpölaajeneminen että sisäinen paine pyrkivät painamaan mutkaa kasaan (z-muotoon). 

Jos tätä deformaatiota ei estetä, on tuloksena erittäin suuria jännityksiä. 
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8.7.3 Z-mutkan joustavuuden tarkastelu

Edellä kuvatulla mallilla selvitettiin Z-mutkan kykyä ottaa vastaan putken käytön 

aikaisia lämpötilan muutoksesta aiheutuvia pituuden muutoksia. Sisäinen paine ja 

lämpötilan muutos korvattiin putken oikean pään vasemmalle suuntautuvalla 

pakkosiirtymällä. Kuvassa 29 on esitetty Z-käyrän jännitystila, kun pakkosiirtymän arvo

oli 20 mm.

Kuva 29. Putken jännitystila pakkosiirtymällä.

Kuten aikaisemmin mainittiin, virtausputken myötörajana käytetään alle 50 ˚C:n

lämpötiloissa arvoa Re = 235 MPa. Lämpötila-alueella 50 < T < 140 ˚C myötöraja 

noudattaa vastaavasti kaavaa Re = 227 – 0,28 (T – 50 ) N/mm2. Tällöin 80 ˚C asteessa 

myötöraja on siis Re(80) = 218,6 MPa. Vastaavasti 120 ˚C asteessa myötöraja Re(120) =

207,4 MPa. Kuvan 29 mukaan 20 mm:n pakkosiirtymää vastaava maksimijännitys 214 

MPa on myötörajalla. Kyseisen Z-käyrän joustavuuden voidaankin katsoa olevan 

likimain 20 mm.

Aiemmin mainittiin, että kitkakiinnitetyssä asennusmenetelmässä kitka suojakuoren ja 

maan välillä pitää putken kokonaan tai osittain kitkakiinnitettynä. Osittain 

kitkakiinnitettyjä alueita ovat kulmakohdat ja erilaiset paisuntalenkit. Osittain 

kitkakiinnitetylle putkiosuudelle voidaan laskea kitkapituus L, joka on etäisyys 



96 

 

paisuntalenkistä luonnolliseen kiintopisteeseen (NFP). Kitkapituuden L avulla saadaan 

laskettua vastaavasti kitkapituudella tapahtuva muodonmuutos δ. Lämpölaajenemisesta 

aiheutuvan pituudenmuutoksen avulla arvioidaan Z-käyrän joustavuuden riittävyyttä.  

Kitkavoima lasketaan kaavan (1) avulla: 

𝐹𝐹 =  µ(1+𝐾𝐾0
2
∙ γ ∙ 𝑍𝑍 ∙ π ∙ 𝐷𝐷𝑐𝑐 + 𝐺𝐺),    

missä μ = 0,4 (osittain kitkakiinnittynyt putkiosuus), 

K0 = 0,5 (normaalisti hiekkamaalle), 

γ = 18 kN/m3 (hiekkatäyttö + mursketäyttö), 

Z = 1 m, 

Dc = 0,315 m,  

G = 0,451 kN/m. 

F = 5,52 kN/m 

Kaavalla (3) lasketaan virtausputken sisäpinnalla vaikuttava kehäjännitys: 

σ𝑝𝑝 =  𝑖𝑖𝑎𝑎𝑝𝑝 ∙
𝑝𝑝𝑑𝑑∙𝑑𝑑𝑖𝑖
2𝑡𝑡

, 

missä iap = 1 (suorilla putkilla, (Randløv 1997: 142)), 

 pd = 1,6 MPa = 1600 kN/m2, 

 di = 0,1603 m (DN150 virtausputkella) 

 t = 0,004 m. 

σp = 32060 kN/m2 

Kaavan (2) avulla saadaan laskettua kitkapituus: 

𝐿𝐿 =  𝐴𝐴
𝐹𝐹
�𝐸𝐸 ∙ α ∙ ∆𝑇𝑇 + �1

2� − 𝜈𝜈�σ𝑝𝑝� +  𝑁𝑁𝑅𝑅
𝐹𝐹

 ,   

missä  A = 2056e-6 m2 (DN150 virtausputki), 

 F = 5,52 kN/m, 

 E = 2,06e8 kN/m2,  
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 α = 1,24e-5 1/˚C, 

 ΔT = 40˚C, 

 υ = 0,3 (teräkselle), 

 σp = 32060 kN/m2, 

 NR = 0 kN (asettamalla NR nollaksi saadaan kitkapituuden 

maksimipituus). 

L = 40,6 m 

Nyt saadaan kaavasta (4) muodonmuutos: 

δ = 𝐹𝐹
𝐸𝐸∙𝐴𝐴

∙  𝐿𝐿
2

2
, 

missä F = 5,52 kN/m, 

 E = 2,06e8 kN/m2, 

 A = 2056e-6 m2, 

 L = 40,6 m 

δi = 0,0107 m = 10,7 mm 

Kun huomioidaan, että muodonmuutos tapahtuu molemmista suunnista paisuntalenkkiä, 

tulee kokonaismuodonmuutokseksi: 

δ = 2 δi  = 21,4 mm, joka ylittää Z-käyrän joustavuuden. On kuitenkin hyvä huomioida, 

että todellisuudessa kitkapituus L on noin 10 – 20 % pienempi, koska hiekkatäyttö 

pienentää muodonmuutosta.  

Randløvin (1997: 146) mukaan normaalisti NR antaa huomioonotettavan redusoinnin 

kitkapituudelle L ja muodonmuutokselle δ, noin arvoon 75 – 80 %.  

Taulukosta 23 nähdään hiekkatäytöstä aiheutuvan vastavoiman NR vaikutus 

paisuntalenkin muodonmuutokseen.  
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Taulukko 23. Hiekkatäytön vaikutus muodonmuutokseen. 

NR pienentää 
L:ää 

Kitkapituus L 
[m] 

Muodonmuutos δi 
[mm] 

Kokonaismuodonmuutos δ 
[mm] 

0 % 40,6 10,7 21,4 
5 % 38,6 9,7 19,4 
10 % 36,5 8,7 17,4 
15 % 34,5 7,8 15,6 
20 % 32,5 6,9 13,8 
25 % 30,5 6 12 

 

Kun hiekkatäyttö paisuntalenkin laajenemisvyöhykkeessä tehdään huolellisesti, saadaan 

paisuntalenkin joustavuus rajattua sallittuun arvoon. Laskennan perusteella voidaan 

todeta, että paisuntalenkkien kohdalla hiekkatäytön tiivistys on syytä tehdä kunnolla. 

Paremmalla hiekkatäytön tiivistyksellä jännitykset putkilinjassa saadaan osittain 

siirtymään puristuksena suoralle putkiosuudelle, mikä vähentää paisuntalenkille tulevaa 

käytön aikaista rasitusta. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSKOHTEET 

Kenttähavainnoista ja -kokeista, laboratoriokokeista sekä jännityssimulaatiosta saatujen 

tulosten perusteella on seuraavassa kerrottu lopputyön johtopäätöksiä ja kehityskohteita. 

Yritysvierailuiden, haastatteluiden ja palaverien kautta saatiin uusia ja jo olemassa 

olevia kehitysideoita. 

9.1 Elementtien jatkosliitokset 

Hitsausliitoksissa parannettavana asiana ovat liitoksien sovitusvirheet. Turhia 

kulmavirheitä voidaan karsia lisäämällä asennusparruja tai muuttamalla asennustapa 

sellaiseksi, että parrujen käyttöä ei tarvita. Perusoletuksena asennusalustan tulisi olla 

mahdollisimman tasainen, jolloin kulmanmuutoksia tulee vain niihin suunniteltuihin 

kohtiin. Venymäliuskamittauksista saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että 

kulmavirheistä aiheutuu hitsausliitoksiin esilämmityksessä suurehkoja pysyviä 

jännityksiä. Lisänä hitsausliitoksille tulee käytönaikaiset lämpötilanvaihtelusta syntyvät 

jännitykset. 

Liitosvaahdotusta ennen putkielementtien likaiset ja kosteutta imeneet päät on syytä 

puhdistaa esim. kuorimalla pieni osa eristettä pois. Lisäksi tulee varmistua, että 

liitoksessa ei saa olla kosteutta vaahdotuksena aikana. Liitostyyppi, joka pystytään 

testaamaan koepaineella ennen vaahdotusta, mahdollistaa vuotavien liitoksien 

löytymisen. 

Suojakuoriliitoksia tehdessä kaikki työvaiheet tulee suorittaa huolellisesti ja mitään 

työvaihetta ei saa jättää pois. Kutistenauhaa käytettäessä tulee puhdistus ja karhennus 

tehdä kunnolla liitostyypistä riippumatta. Näillä keinoin saadaan varmistettua, että 

liitokset ovat laadullisesti moitteettomia. 

Nykyinen käytössä oleva ”pelti+leveä kutiste” – liitos on asianmukainen. Kuitenkin 

”pelti+leveä kutiste” -liitoksen huonoja puolia ovat eristeen pursuaminen jatkoksesta 

vaahdotuksessa, pellin reuna voi tehdä kutisteeseen reiän ja pituussuuntainen sauma 

lisää vuotoriskiä. Näitä ongelmia ei ole kaksoistiivistetyssä holkkijatkoksessa. 
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Kaksoistiivistettyä holkkiliitosta voidaan perustella kokeiltavaksi osassa kohteissa 

tulevaisuudessa. Näin saadaan kokemusta erilaisesta liitosratkaisusta ja voidaan vertailla 

paremmin liitoksia keskenään.  

9.2 Elementtirakenne 

Suojakuoren tartunnan parantaminen 

Repäisykalvo suojakuoren ulkopinnassa elementin päissä. Elementin päihin voitaisiin 

kiinnittää repäistävä suojakalvo, jolla saadaan poistettua puhdistamisesta tulevat 

ongelmat kokonaan eli ns. inhimilliset tekijät. Tämä nopeuttaa jatkosliitoksien tekemistä 

ja parantaa huomattavasti liitoksien laatua, koska yksi käsintehtävä työvaihe saadaan 

eliminoitua. 

Nukkapinta tms. tartunta-alusta elementtien päissä. Valmiiksi tehdaskarhennettu pinta 

elementtien päissä poistaa yhden työvaiheen jatkosliitoksien teosta. Valmiin 

karhennuksen etuna on myös se, että tartuntapinta on aina optimaalinen parhaan 

tartunnan saavuttamiseksi. 

Diffuusionestokerros suojakuoren ja uretaanieristeen välissä. Diffuusionestokerros 

pitää lämmönjohtavuuden laskennallisen 30 vuoden käyttöiän aikana lähes vakiona sekä 

estää kosteuden diffundoitumisen elementtirakenteen sisälle. 

Uretaanieristeen parantaminen 

Uretaanieristeen laadun parannus jatkoksissa. Elementin likaantuneiden ja kastuneiden 

uretaanipäiden kuoriminen ennen vaahdotusta parantaa jatkoskohdan tarttuvuutta. 

Liitoksia vaahdotettaessa tulee varmistua siitä, että eristeelle varattu tila on kuiva ja 

puhdas. Pienikin kosteus vaahdotuksen yhteydessä voi pilata eristeen ominaisuudet. 

Polyolin, isosyanaatin ja veden välillä tapahtuvaa reaktiota on syytä tutkia tarkemmin, 

koska se on konkreettinen ongelma työmaaolosuhteissa. 
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Uretaanin seostaminen, inhibiittien lisäys. Uutena innovatiivisena ajatuksena nousi 

mahdollisuus lisätä uretaanin sekaan lisäaine, joka reagoisi kosteuteen. Reagoinut 

lisäaine olisi mahdollista skannaamalla tms. tavalla todeta maanpinnalta. 

Jatkosliitoksien anturointi 

Jatkuvatoiminen kunnonvalvonta (IoT). Uudenlainen vuodonvalvontajärjestelmä 

asennettaisiin kaukolämpölinjaan, joka on luettavissa internetin välityksellä. 

Tarkoituksenmukaisia tällaisia järjestelmiä on käytössä jo mm. öljynporauslautalla 

Norjassa. Jokaiseen liitokseen asennetaan määrätynlaiset anturit mittaamaan kosteutta, 

lämpötilaa ja muita haluttuja ominaisuuksia. Tietyin välein anturit yhdistyvät 

modeemilaitteeseen, joka lähettää tiedot ulkoiseen verkkoon. Kaukolämpöverkon tila on 

mahdollista etälukea. Käynninaikainen etävalvonta parantaa käytettävyyden 

optimointia.  

Virtausputken ominaisuuksien parantaminen 

Ferriittinen ruostumaton virtausputki. Vaihtamalla nykyinen teräsputkirakenne (P235) 

ferriittiseen ruostumattomaan virtausputkeen saadaan kohtuullisin lisäkustannuksin 

pidennettyä käyttöikää verrattuna esimerkiksi, jos virtausputki vaihdettaisiin 

austeniittiseen ruostumattomaan teräksiin. 

Virtausputken ulkopinnan tehdaslaatu asennusolosuhteissa. Suojaamalla nykyisen 

elementinrakenteen pää jo tehtaalta lähtiessä saadaan vähäisin lisäkustannuksin estettyä 

virtausputken ruostuminen sekä eristepään likaantuminen ja kastuminen kuljetuksissa, 

varastoinnissa ja työmaalla. 

9.3 Laadunvalvonta 

Raportointi 

Kenttätutkimuskohteen tärkeimpänä huomiona voidaan pitää sitä, että laaturaportointia 

sekä -dokumentointia olisi syytä tehostaa. Laadunvalvojille tulisi tehdä selkeä pohja, 

missä olisi listattuna kaikki tarkistettavat asiat. Jokaisesta projektista tulisi tehdä 
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laatukansio, johon kerätään projektin asiakirjat ja toteutumistiedot, materiaalierittelyt, 

tarkastus-, katselmus- ym. pöytäkirjat ja laaturaportit sekä -dokumentit.. Nykyaikaa on, 

että kaikki rakentamisessa mukana olleet asiat ja tekijät voidaan jäljittää jälkikäteen. 

Tulevaisuudessa putkivuodoille löydetään paremmin yhteisiä tekijöitä, minkä myötä 

ennakoivan kunnossapidon suunnittelu helpottuu.  

Jatkoksien laadunvalvonta 

Jokainen liitos tulisi tarkistaa vähintään silmämääräisesti. Laadunvalvontaa helpottavia 

ja tehostavia työkaluja olisivat kosteusmittari ja lämpökamera. Liitosvaahdotusta ennen 

mitattaisiin liitospinnoilta kosteus, jotta vaahdotuksessa tapahtuva reaktio tapahtuisi 

mahdollisimman täydellisesti. Lämpökameraa käytettäisiin vastaavasti vaahdotuksen 

jälkeen lämpövuotojen tarkistukseen. Paremman laadunvalvonnan kautta saadaan 

eliminoitua liitostöissä tulevia vikoja. Huonolla säällä liitoksien tekemiseen pitää 

panostaa enemmän. Suojaus on tärkeää. Lisäksi urakoitsijan kanssa tulisi sopia selkeät 

sääolosuhde rajat sen suhteen, milloin töitä ei saa tehdä. 

Asiantuntijapalveluiden käyttäminen laadunvalvonnassa 

Yksi keino valvonnan tehostamiseen voisi olla valvontaprosessin täydentäminen 

asiantuntijapalveluilla. Valvontatehtävien ja näistä koottavan 

laadunvalvontadokumentoinnin tulisi kattaa kaikki keskeiset hankinta- ja 

rakennustoimet aina putkielementtien vastaanotosta kaivantojen maatäyttöjen 

tiivistykseen. 

Vuotoraportit 

Nykyinen käytössä oleva vuotoraporttipohja on hyvä. Kuitenkin kaikkien kohtien 

huolellinen ja asianmukainen täyttö on perusta yhteisten vuototekijöiden löytymiselle 

tulevaisuudessa. Erityisesti vuotoraporteista tulisi ilmetä vuodon aiheuttaja, 

rakennusvuosi ja sijainti verkossa. Vuotoraporttien liitteiksi olisi syytä lisätä kuva tai 

piirros vuotokohdasta. Historiatietojen avulla vuodot saadaan kohdennettua ja 

aikaisemmin hallintaan. Vuotoraporttiin tulisi lisätä linkki projektin dokumentaatio-

osioon. 
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9.4 Suunnittelu ja rakentaminen 

Rakentamistapa 

Venymäliuskamittausten perusteella nähdään, että nykyinen suunnittelu- ja 

rakentamistapa synnyttää ongelmia. Ei-toivottuja jännityksiä syntyy niin 

esilämmityksessä kuin täyttötyövaiheessakin. Avoimessa kaivannossa esilämmitetty 

putkijohto ei ole siis täysin jännityksetön, kuten teorian mukaan kuuluisi olla.  

FEM – mallinnus suunnittelun apuna 

Esilämmityksen yhteydessä syntyviä jännityksiä pystytään poistamaan tai ainakin 

huomattavasti vähentämään käyttämällä ohjauksia putkilinjan esilämmitysvaiheessa. 

FEM-analyysin tuloksien perusteella voidaan sanoa, että erityisesti paisuntalenkin 

huolellinen pituussuuntainen tuenta esilämmityksen aikana olisi syytä tehdä. Ilman 

kunnollista pituussuuntaista tuentaa on mahdollista syntyä myötörajan ylittäviä 

jännityksiä paisuntalenkin alueelle. FEM-mallinnuksessa suunnittelija pystyy 

määrittelemään linjan esilämmityksessä käytettävät ohjaukset ja tuennat. Mallinnusta 

hyödyntämällä suunnittelussa saadaan esilämmityksessä syntyvät voimat ja 

lämpöliikkeet ja niistä aiheutuvat jännitykset hallintaan ja pysymään sallitulla tasolla.   

Täyttötyövaihe 

Täyttötyövaiheen jännityspiikkien syntyä voitaisiin vähentää putkilinjan paremmalla 

esitäyttöjen toppauksella asennusparrujen poistovaiheessa, jolloin putki ei pääse 

painumaan lopullisen tiivistyksen yhteydessä. Putkilinjan toppaus tulee tehdä koko 

putkikaivannon matkalle ennen asennusparrujen poistoa.  Tämän jälkeen ympärystäytöt 

tulee tehdä kerroksittain koko putkilinjan pituudelle, samalla tiivistäen täyttökerros 

kerrallaan. Lisäksi paisuntalenkin käytönaikainen pituussuuntainen hiekkatuenta on 

syytä tehdä erityisen huolella. Oulun Energia Oy:n urakoitsijoille tarkoitettu työselitys 

olisi syytä päivittää vastaamaan tämän päivän vaatimuksia maarakennusohjeiden osalta.  
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Tiealitukset 

Työn ohella esiin tuli kysymys, miten putkielementti käyttäytyy tiealituksissa. Teiden ja 

radan alituksissa toimijat edellyttävät käytettäväksi johtolinjan ympärillä 

suojarumpurakennetta. Jaksaako rumpuputkea ennen ja jälkeen oleva maatäyttö pitää 

putken kokonaisuudessaan kitkakiinnitettynä? Putken liikkeet ja jännitykset 

tiealituksissa tulee käsitellä suunnitelmissa tarvittavine tuki- ja kompensointi 

rakenteineen. Suunnittelijan tulee laskea ja mitoittaa rumpuputken läheisyydessä 

oleville liitoksille tulevat rasitukset. Erityistä huomiota vaativia kohteita ovat ne 

alitukset, joiden jälkeen on jatkettu paisuntalenkillä. Paisuntalenkin läheisyydessä 

kitkavoima ei riitä pitämään putkilinjaa paikoillaan. 
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10 YHTEENVETO 

Tämän diplomityön ensisijainen tavoite oli selvittää Oulun Energia Oy:n 

kaukolämpöverkon elementtijatkoksissa ilmenneiden vuotojen vikaantumismekanismit 

ja syyt. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli mitata ja todentaa kentällä todelliset 

rakennettavaan putkilinjaan kohdistuvat kuormitukset. 

Vuodot syntyvät pääasiassa elementtien jatkosliitoksien kohdalle menoputkeen. 

Vaurioitumissyy suuressa osassa vuodoista on epätiivis suojakuoren liitos. Yleisesti 

jatkoksen suojakuoren vaurio, ja sen seurauksena ulkopuolisen veden pääseminen 

elementtirakenteen sisälle, aiheuttaa virtausputken ulkopuolisen korroosion.  

Kenttähavaintojen perusteella nykyinen jatkosliitostapa on asennusteknisesti haastava ja 

vaatii onnistuakseen erityistä asennustekniikan ja työolosuhteiden hallintaa. 

Kenttäolosuhteista kerättyjen havaintojen perusteella vaihtelevat asennusolosuhteet ja 

muuttujien liian suuri määrä käytännössä estävät vaaditun kokonaisuuden 

saavuttamisen. 

Laboratoriokokeiden tuloksena saatiin, että puhdas veto- tai puristuskuormitus ei riko 

liitoksia. Kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti 

käyttötarkoitukseen tyyppihyväksytyillä menetelmillä tehdyt elementtijatkosliitokset 

kestävät huomattavasti suurempia kuormituksia kuin kentältä mitattiin. Elementin 

jatkosliitoksen vuoto aiheutuu siitä, että kaikin osin käytännön olosuhteissa on 

haastavaa saavuttaa riittävä laatu jatkosliitokseen.  

Jatkosliitostutkimuksen tuloksena esitetään, että ”pelti+leveä kutiste” – jatkosliitos 

korvataan liitostekniikalla, jolle voidaan suorittaa laadunvarmistus. Tällöin saavutetaan 

nykyistä varmemmin luotettava lopputulos. Tällainen liitos on esimerkiksi 

tyyppihyväksytty kaksoistiivistetty holkkiliitos. 

Kenttäkohteesta saatujen venymäliuskamittausten tulosten perusteella voidaan todeta, 

että nykyinen rakentamistapa aiheuttaa huomattavia kuormituksia jatkosliitoksiin.  

Kenttätutkimuksen keskeisenä havaintona esitetään verkoston rutiinisuunnitteluun 
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parantavana toimenpiteenä liitettäväksi lujuustekninen laskenta. Laskennan perusteella 

suunnittelija laatii asianmukaisen asennusohjelman, jossa esitetään esilämmitykseen 

liittyvät tuennat ja ohjaukset ja muut rakentamisessa huomioitavat tekijät. Ohjauksia ja 

tuentoja käyttämällä esilämmityksessä saadaan putken lämpölaajeneminen ohjattua 

hallitusti ja minimoitua liitoksille tulevat kuormitukset. 

Maantiiveysmittauksista selvisi, ettei kaukolämpölinjan asennusalustalle ja 

ympärystäytölle olevia tiiveysvaatimuksia saavuteta nykyisellä tiivistystavalla. 

Hallitsematon ympärystäytön maarakenteen tiivistyminen ja asennusalustan painumat 

aiheuttavat johtolinjaan ennalta arvaamattomia kuormitusvaikutuksia. Maarakentamisen 

työtapa- ja laadunvarmistusmenettelyihin on perusteltua panostaa nykyistä enemmän, 

jotta maarakentamisen työohjeiden laatuvaatimukset realisoituvat kentällä.  

Verkostosuunnitteluun esitetään sisällytettäväksi geotekniikan suunnitteluosio, joka 

määrittelee riittävät maaperätutkimukset, materiaalien laatu- ja 

laadunvalvontavaatimukset sekä maarakentamisen työtapatarkkailut 

laboratoriomäärityksineen. 



107 

 

11 LÄHDELUETTELO 

Bergström G, Nilsson S, Sällberg S (2002) Fukttransport i skarvskum. Ruotsi: Svensk 
Fjärrvärme AB 

Energiataloudellinen yhdistys, ETY. (1989) Kaukolämmityksen käsikirja. Raportti 
23/1989. Helsinki: Ekono Oy. 

Energiateollisuus ry (2013) Julkaisut, Suositus L11/2103. 
http://energia.fi/sites/default/files/images/suositusl11_2013_kl-
johtojen_suunnittelu_ja_rakentamisohjeet.pdf [3.3.2015] 

Energiateollisuus ry (2015) Julkaisut, Suositus L140/2015. 
http://energia.fi/sites/default/files/images/tiedote_l140-2015_kl-
johtojen_laadunvalvonta_sertifikaatit_300115.pdf [19.5.2015] 

Energiateollisuus ry (2007) Julkaisut, Suositus KK3/2007. 
http://energia.fi/sites/default/files/suosituskk3_2007.pdf [2.2.2015] 

Energiateollisuus ry (2010) Julkaisut, Suositus L2/2010. 
http://energia.fi/sites/default/files/suositusl2_2010.pdf [3.4.2015] 

Brugg-Pema Oy (2015) Flexwell – kaukolämpöputki, Flexwell – esite. 
http://www.pipesystems.com/domains/pipesystems_com/data/free_docs/Flexwell-
FHK_EN_2009-10.pdf [2.3.2015] 

Hoffman K (1989) An introduction to measurements using strain gages. Darmstadt: 
Hottinger Baldwing Messtechnik GmbH 

Jauhojärvi M (2014) Verkostoinsinööri, Oulun Energia Oy, Oulu, Keskustelu 
18.12.2014 

Jääskeläinen R (2009) Geotekniikan perusteet. Tampere: Tammertekniikka 

Kallio A (2015) Verkon perusparannusstrategia ja – suunnitelma. Esitelmä 
kaukolämmön jakelun teemapäivät 11.–12.2.2015. Oulun Energia Oy 

Kauppinen M (2013) Laite- ja korjaustekniikat, Kaukolämpö- putkisto CE-merkitty vai 
painelaite?. http://www.promaintlehti.fi/Laite-ja-korjaustekniikat/Kaukolampo-putkisto-
CE-merkitty-vai-painelaite [10.8.2015] 

Kemilä J (2015) Projektipäällikkö, KVL – Tekniikka Oy, Oulu, Keskustelu 22.1.2015 

Komulainen J (2014) Valvontamestari, Oulun Energia Oy, Oulu, Keskustelu 23.12.2014 



108 

 

Koskelainen L, Saarela R, Sipilä K (2006) Kaukolämmön käsikirja. Helsinki: 
Kirjapaino Libris Oy. 

Kyrö J (2014) Suunnitteluinsinööri, Oulun Energia Oy, Oulu, Keskustelu 23.12.2014 

Lankinen J (2015) Laatupäällikkö, Logstor Oy, Saarijärvi, Yritysvierailu Logstor Oy 
[6.2.2015] 

Lappalainen I, Tiitinen M (2012) Lämmitysjärjestelmät, Lämpöä kotiin keskitetysti – 
kaukolämpö. 
http://www.motiva.fi/julkaisut/lammitysjarjestelmat/lampoa_kotiin_keskitetysti_kaukol
ampo.3808.shtml [5.1.2015] 

Laurila J (2014) Kunnossapitoinsinööri, Oulun Energia Oy, Oulu, Keskustelu 
[22.12.2014] 

Lukkari J (1997) Hitsaustekniikka, Perusteet ja kaarihitsaus. Helsinki: Oy Edita Ab. 

Logstor Oy (2011) Catalog & Manuals, Asennusohjeet. 
https://www.logstor.com/Catalogs/District%20Heating/fi/Catalogue/13%20asennusohje
et.pdf [4.5.2015] 

Logstor Oy (2008) Catalog & Manuals, Kaukolämpökäsikirja 2008. 
https://www.logstor.com/Catalogs/District%20Heating/fi/Catalogue/kasikirja_2008.pdf 
[28.5.2015] 

Nilsson S, Sällberg S, Bergström G (2005) Läckagevägar för markvatten i 
skarvisolering, Ruotsi: Svensk Fjärrvärme AB 

Mattinen R (2015) Tehtaanjohtaja, KVL – Pipe Oy, Kinnula, Yritysvierailu KVL – Pipe 
Oy [26.2.2015] 

Muikkula P (2014) Suunnitteluinsinööri, Oulun Energia Oy, Oulu, Keskustelu 
[19.12.2014] 

Nevalainen M (2015) Tarkastus- ja neuvontateknikko, Oulun Energia Oy, Oulu, 
Keskustelu [2.1.2015] 

Norrbacka K (2014) Kaukolämpöpäällikkö, Oulun Energia Oy, Oulu, Keskustelu 
[17.12.2014] 

Olsson M (2003) Minskade distributionsförluster med diffusionstäta fjärrvärmerör, 
Ruotsi: Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB 

Oulun Energia Oy (2014) Kaukolämpöjohtojen työselitys, Oulu: Oulun Energia Oy  



109 

 

Oulun Energia Oy (2014) Kaukolämpö, Kaukolämpö numeroina. 
http://www.oulunenergia.fi/kaukolampo/kaukolampo_numeroina [ 28.12.2014] 

Rakennustietosäätiö RTS (2010) InfraRYL 2010, Infrarakentamisen yleiset 
laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät ja alueet. Helsinki: Rakennustieto Oy 

Rakennustietosäätiö RTS (2009) InfraRYL 2006, Infrarakentamisen yleiset 
laatuvaatimukset, Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat. Helsinki: Rakennustieto Oy 

Randløv P (1997) District Heating Handbook. Denmark, European District Heating Pipe 
Manufacturers Association (EUHP) 

Sjöman K (2014) Myyntipäällikkö, Uponor Oy, Vaasa, Yritysvierailu Uponor Oy [1.-
2.12.2014] 

Sällberg S, Nilsson S, Bergström G (2006) Leakage ways for ground-water in PUR-
foam. http://www.lsta.lt/files/events/31_saellberg.pdf [28.5.2015] 

SFS-EN ISO 15607 Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Yleisohjeet. (2004) 
Helsinki: Suomen standardisoimisliitto SFS ry 

SFS-EN ISO 5817 Hitsaus. Teräksen, nikkelin, titaanin ja niiden seosten sulahitsaus 
(paitsi sädehitsaus). Hitsausluokat. (2014) 3.p. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto 
SFS ry 

SFS-EN 13941 + A1 Design and installation of preinsulated bonded pipe systems for 
district heating (2011) Helsinki: Suomen standardisoimisliitto SFS ry 

SFS-EN 253 + A1 District heating pipes. Preinsulated bonded pipe systems for directly 
buried hot water networks. Pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal 
insulation and outer casing of polyethylene. (2013) Helsinki: Suomen 
standardisoimisliitto SFS ry 

SFS-EN 287-1 Qualification test of welders. Fusion welding: Part 1: Steels (2011) 4.p. 
Helsinki: Suomen standardisoimisliittos SFS ry 

SFS-EN 489 District heating pipes. Preinsulated bonded pipe systems for directly 
buried hot water networks. Joint assembly for steel service pipes, polyurethane thermal 
insulation and outer casing of polyethylene. (2009) 3.p. Helsinki: Suomen 
standardisoimisliitto SFS ry 

Tammilehto M (2009) Kaukolämpöverkon toiminnan kehittäminen. Oulun yliopisto. 
Diplomityö 



110 

 

Taylor N, Stierhoff K (1983) District Heating Handbook. Washington, D.C. , 
International District Heating Association 



111 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Kaivannon poikkileikkaus 

LIITE 2 Varpukankaan runkojohto 

LIITE 3 Varpukankaan radiografisen tarkastuksen raportti 

LIITE 4 Venymäliuskojen tiedot 

LIITTEET 5–8 Mittauspisteiden 1–7 jännityskuvaajat ja lämpötila-antureiden 1–5 

kuvaajat 

LIITE 9 Varpukankaan venymäliuskamittausten mittausraportti 

LIITTEET 10–13 Mittauspisteiden 1–7 jännityskuvaajat lämpötilan laskiessa ja 

lämpötila-antureiden 1–5 muutos 

LIITE 14 Varpukankaan putkikaivannon täyttöjen tiiveysmittaustulokset 

LIITE 15 Kaukolämpöputkien kuormituskokeiden mittausraportti 

 

 



Pu
tk

ik
ok

o 
    

  E
le

m
en

tti
    

Pu
tk

i [
m

m
]

Ka
na

va
 [m

m
]

  K
ai

vu
 

 L
ui

sk
an

D
N

kg
/m

[m
3/

m
]

D
u

m
h

e
a

Sy
vy

ys
[m

]
Pi

nt
a[

m
2]

Ti
la

vu
us

[m
3]

ka
lte

vu
us

20
+2

0
3,

1
0,

02
0

26
,9

16
0

66
0

25
0

0,
96

1,
04

0,
82

5:
1

25
+2

5
3,

3
0,

02
5

33
,7

18
0

68
0

25
0

0,
98

1,
07

0,
86

32
+3

2
9,

4
0,

03
1

42
,4

20
0

80
0

30
0

1,
00

1,
20

1,
00

40
+4

0
10

,1
0,

03
1

48
,3

20
0

80
0

30
0

1,
00

1,
20

1,
00

50
+5

0
14

,6
0,

04
9

60
,3

25
0

85
0

30
0

1,
05

1,
27

1,
11

65
+6

5
18

,1
0,

06
2

76
,1

28
0

88
0

30
0

1,
08

1,
31

1,
18

80
+8

0
22

,7
0,

07
8

88
,9

31
5

91
5

30
0

1,
12

1,
36

1,
27

10
0+

10
0

34
,1

0,
12

6
11

4,
3

40
0

10
00

30
0

1,
20

1,
48

1,
49

12
5+

12
5

46
,2

0,
19

6
13

9,
7

50
0

11
00

30
0

1,
30

1,
62

1,
77

Pu
tk

ik
ok

o 
    

  E
le

m
en

tti
    

Pu
tk

i [
m

m
]

Ka
na

va
 [m

m
]

  K
ai

vu
 

 L
ui

sk
an

D
N

kg
/m

[m
3/

m
]

D
u

m
h

e
a

Sy
vy

ys
[m

]
Pi

nt
a[

m
2]

Ti
la

vu
us

[m
3]

ka
lte

vu
us

10
0

15
,9

0,
09

8
11

4,
3

55
0

25
0

14
00

30
0

1,
15

1,
86

1,
87

5:
1

12
5

19
,1

0,
12

3
13

9,
7

58
0

28
0

14
60

30
0

1,
18

1,
93

2,
00

15
0

24
,6

0,
15

6
16

8,
3

61
5

31
5

15
30

30
0

1,
22

2,
02

2,
15

20
0

36
,9

0,
25

1
21

9,
1

70
0

40
0

17
00

30
0

1,
30

2,
22

2,
55

25
0

52
,8

0,
31

8
27

3,
0

80
0

50
0

19
00

30
0

1,
40

2,
46

3,
05

30
0

67
,7

0,
49

3
32

3,
9

86
0

56
0

20
20

30
0

1,
46

3,
19

3,
80

2,
5:

1
40

0
99

,6
0,

79
2

40
6,

4
10

60
71

0
24

70
35

0
1,

61
3,

76
5,

01
50

0
12

4,
1

1,
00

5
50

8,
0

11
50

80
0

26
50

35
0

1,
70

4,
01

5,
66

60
0

15
9,

9
1,

27
2

60
9,

6
12

50
90

0
28

50
35

0
1,

80
4,

29
6,

43

Jutapak7
Konekirjoitusteksti

Jutapak7
Konekirjoitusteksti
Liite 1. Kaivannon poikkileikkaus



Jutapak7
Konekirjoitusteksti

Jutapak7
Konekirjoitusteksti
Liite 2. Varpukankaan runkojohto



Jutapak7
Konekirjoitusteksti
Liite 3. Varpukankaan radiografisen tarkastuksen raportti





Li
us
ka

Si
ja
in
ti

Ka
na

va
R 
ak
tii
vi
ne

n
R 
du

m
m
y

Ka
ap

el
i n

ro
Si
gn

aa
lij
oh

to
Ty
pe

Fo
il 
lo
t

Ba
tc
h

G
ag
e 
fa
ct
or

R
la
sk
en

na
lli
ne

n 
ε

k
ka
lib

ro
in
tiv

as
tu
ks
el
la
 m

ita
tt
u 
ε 

AV
G

ko
rja

us
ke
rr
oi
n

m
ax
 ε
 m

it
M
Pa

02
2‐
2

PO
S1
‐R
1

1
11
9,
45

11
9,
70

1
G
R

KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1L
1M

2S
Y3
58
45

44
9D

 T
11

2.
09

 +
‐ 1

.0
%

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
11
22
,3

2,
09

12
10

12
09

12
09

,5
0,
92
8

‐2
34

‐4
8

02
2‐
1

PO
S1
‐L
1

2
11
9,
65

11
9,
80

1
W
H

KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1L
1M

2S
Y3
58
45

44
9D

 T
11

2.
09

 +
‐ 1

.0
%

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
11
24
,2

2,
09

12
16

12
14

12
15

,0
0,
92
5

46
5

96
02
2‐
3

PO
S2
‐T
1

3
11
9,
25

11
9,
45

2
G
R

KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1L
1M

2S
Y3
58
45

44
9D

 T
11

2.
09

 +
‐ 1

.0
%

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
11
20
,4

2,
09

12
06

12
05

12
05

,5
0,
92
9

‐7
2

‐1
5

02
2‐
7

PO
S2
‐R
1

4
11
9,
70

11
9,
55

2
W
H

KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1L
1M

2S
Y3
58
45

44
9D

 T
11

2.
09

 +
‐ 1

.0
%

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
11
24
,6

2,
09

12
13

12
11

12
12

,0
0,
92
8

‐5
‐1

02
2‐
13

PO
S2
‐B
1

5
11
8,
70

11
9,
55

3
G
R

KF
G
‐5
‐1
20
‐C
1‐
11
L3
M
2R

Y3
28
6S

49
7A

 M
03

2.
08
 +
‐ 1

.0
%

11
9.
6 
+‐
 0
.4
 (2

4C
 5
0%

)
11
20
,6

2,
08

12
23

12
04

12
13

,5
0,
92
3

13
5

28
02
2‐
5

PO
S2
‐L
1

6
11
9,
50

11
9,
55

3
W
H

KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1L
1M

2S
Y3
58
45

44
9D

 T
11

2.
09

 +
‐ 1

.0
%

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
11
22
,8

2,
09

12
15

12
12

12
13

,5
0,
92
5

21
6

44
02
2‐
3

PO
S2
‐T
2

7
11
9,
70

11
9,
20

4
G
R

KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1L
1M

2S
Y3
58
45

44
9D

 T
11

2.
09

 +
‐ 1

.0
%

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
11
24
,6

2,
09

12
10

12
10

12
10

,0
0,
92
9

12
2

02
2‐
5

PO
S2
‐L
2

8
11
9,
60

11
9,
67

4
W
H

KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1L
1M

2S
Y3
58
45

44
9D

 T
11

2.
09

 +
‐ 1

.0
%

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
11
23
,7

2,
09

12
13

12
14

12
13

,5
0,
92
6

‐2
33

‐4
8

02
2‐
8

PO
S3
‐T
1

9
11
9,
57

11
9,
57

5
G
R

KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1L
1M

2S
Y3
58
45

44
9D

 T
11

2.
09

 +
‐ 1

.0
%

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
11
23
,4

2,
09

11
98

12
14

12
06

,0
0,
93
2

11
1

23
02
2‐
10

PO
S3
‐R
1

10
11
9,
74

11
9,
57

5
W
H

KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1L
1M

2S
Y3
58
45

44
9D

 T
11

2.
09

 +
‐ 1

.0
%

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
11
25
,0

2,
09

12
10

12
12

12
11

,0
0,
92
9

21
0

43
02
2‐
14

PO
S3
‐B
1

11
11
8,
85

11
9,
58

6
G
R

KF
G
‐5
‐1
20
‐C
1‐
11
L3
M
2R

Y3
28
6S

49
7A

 M
03

2.
08
 +
‐ 1

.0
%

11
9.
6 
+‐
 0
.4
 (2

4C
 5
0%

)
11
22
,0

2,
08

12
01

12
10

12
05

,5
0,
93
1

93
19

02
2‐
11

PO
S3
‐L
1

12
11
9,
68

11
9,
56

6
W
H

KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1L
1M

2S
Y3
58
45

44
9D

 T
11

2.
09

 +
‐ 1

.0
%

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
11
24
,5

2,
09

12
13

12
06

12
09

,5
0,
93
0

46
9

02
2‐
12

PO
S4
‐R
1

13
11
9,
55

11
0,
85

7
G
R

KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1L
1M

2S
Y3
58
45

44
9D

 T
11

2.
09

 +
‐ 1

.0
%

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
11
23
,2

2,
09

12
13

12
06

12
09

,5
0,
92
9

11
6

24
02
2‐
12

PO
S4
‐R
2

14
11
9,
70

11
9,
92

7
W
H

KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1L
1M

2S
Y3
58
45

44
9D

 T
11

2.
09

 +
‐ 1

.0
%

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
11
24
,6

2,
09

12
12

12
11

12
11

,5
0,
92
8

‐2
56

‐5
3

02
2‐
4

PO
S5
‐T
2

15
11
9,
55

11
9,
80

8
W
H

KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1L
1M

2S
Y3
58
45

44
9D

 T
11

2.
09

 +
‐ 1

.0
%

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
11
23
,2

2,
09

12
08

12
12

12
10

,0
0,
92
8

37
0

76
02
2‐
6

PO
S5
‐L
2

16
11
9,
42

11
9,
65

8
G
R

KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1L
1M

2S
Y3
58
45

44
9D

 T
11

2.
09

 +
‐ 1

.0
%

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
11
22
,0

2,
09

12
05

12
18

12
11

,5
0,
92
6

‐3
1

‐6
02
2‐
4

PO
S5
‐T
1

17
11
9,
55

11
9,
55

11
W
H

KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1L
1M

2S
Y3
58
45

44
9D

 T
11

2.
09

 +
‐ 1

.0
%

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
11
23
,2

2,
09

12
09

12
11

12
10

,0
0,
92
8

13
2

27
02
2‐
9

PO
S5
‐R
1

18
11
9,
60

11
9,
60

10
W
H

KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1L
1M

2S
Y3
58
45

44
9D

 T
11

2.
09

 +
‐ 1

.0
%

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
11
23
,7

2,
09

12
12

12
14

12
13

,0
0,
92
6

20
2

42
02
2‐
15

PO
S5
‐B
1

19
11
8,
70

11
9,
60

10
G
R

KF
G
‐5
‐1
20
‐C
1‐
11
L3
M
2R

Y3
28
6S

49
7A

 M
03

2.
08
 +
‐ 1

.0
%

11
9.
6 
+‐
 0
.4
 (2

4C
 5
0%

)
11
20
,6

2,
08

12
04

12
10

12
07

,0
0,
92
8

‐7
0

‐1
4

02
2‐
6

PO
S5
‐L
1

20
11
9,
60

11
9,
60

11
G
R

KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1L
1M

2S
Y3
58
45

44
9D

 T
11

2.
09

 +
‐ 1

.0
%

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
11
23
,7

2,
09

12
00

12
06

12
03

,0
0,
93
4

12
3

25
02
1‐
3

PO
S6
‐R
1

21
11
9,
80

11
9,
40

12
W
H

KF
W
‐5
‐1
20
‐C
1‐
11
L1
M
2R

Y2
58
0

42
8A

 B
04

2.
13
 +
‐ 1

.0
%

12
0.
4 
+‐
 0
.4
 (2

4C
 5
0%

)
11
04
,5

2,
13

12
22

12
25

12
23

,5
0,
90
3

13
0

27
02
1‐
4

PO
S6
‐L
1

22
11
9,
70

11
9,
45

12
G
R

KF
W
‐5
‐1
20
‐C
1‐
11
L1
M
2R

Y2
58
0

42
8A

 B
04

2.
13
 +
‐ 1

.0
%

12
0.
4 
+‐
 0
.4
 (2

4C
 5
0%

)
11
03
,5

2,
13

12
26

12
33

12
29

,5
0,
89
8

55
0

11
3

02
1‐
1

PO
S7
‐R
1

23
11
9,
70

11
9,
30

13
W
H

KF
W
‐5
‐1
20
‐C
1‐
11
L1
M
2R

Y2
58
0

42
8A

 B
04

2.
13
 +
‐ 1

.0
%

12
0.
4 
+‐
 0
.4
 (2

4C
 5
0%

)
11
03
,5

2,
13

12
42

12
49

12
45

,5
0,
88
6

77
1

15
9

02
1‐
2

PO
S7
‐L
1

24
11
9,
50

11
9,
40

13
G
R

KF
W
‐5
‐1
20
‐C
1‐
11
L1
M
2R

Y2
58
0

42
8A

 B
04

2.
13
 +
‐ 1

.0
%

12
0.
4 
+‐
 0
.4
 (2

4C
 5
0%

)
11
01
,7

2,
13

12
40

12
55

12
47

,5
0,
88
3

23
0

47

D
U
M
M
YK

AP
PA

LE
ET

Ka
pp

al
e

Si
ja
in
ti

Ka
na

va
m
ää
rä

Ty
pe

G
ag
e 
fa
ct
or

R
02
3‐
1

PO
S7

2
KF
W
‐5
‐D
16

‐1
1

2,
10

11
9.
6 
+‐
 0
.4
 (2

4C
 5
0%

)
02
3‐
2

PO
S6

2
KF
W
‐5
‐D
16

‐1
1

2,
10

11
9.
6 
+‐
 0
.4
 (2

4C
 5
0%

)
02
3‐
3

PO
S5

4
KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1

2,
09

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
02
3‐
4

PO
S5

2
KF
G
‐2
‐1
20
‐D
16

‐1
1

2,
08

12
0.
4 
+‐
 0
.4
 (2

4C
 5
0%

)
02
3‐
5

PO
S4

2
KF
G
‐2
‐1
20
‐D
16

‐1
1

2,
08

12
0.
4 
+‐
 0
.4
 (2

4C
 5
0%

)
02
3‐
6

PO
S3

4
KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1

2,
09

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
02
3‐
7

PO
S2

6
KF
G
‐5
‐1
20
‐D
16

‐1
1

2,
09

12
0.
0 
+‐
 0
.8
 (2

4C
 5
0%

)
02
3‐
8

PO
S1

2
KF
G
‐2
‐1
20
‐D
16

‐1
1

2,
08

12
0.
4 
+‐
 0
.4
 (2

4C
 5
0%

)

Jutapak7
Konekirjoitusteksti
Liite 4. Venymäliuskojen tiedot



Jutapak7
Konekirjoitusteksti
Liite 5. Mittauspisteiden 1 ja 2 jännityskuvaajat esilämmityksestä lopputäyttöihin



Jutapak7
Konekirjoitusteksti
Liite 6. Mittauspisteiden 3, 4 ja 5 jännityskuvaajat esilämmityksestä lopputäyttöihin.



Jutapak7
Konekirjoitusteksti
Liite 7. Mittauspisteiden 5, 6 ja 7 jännityskuvaajat esilämmityksestä lopputäyttöihin



Jutapak7
Konekirjoitusteksti
Liite 8. Lämpötilakuvaaja esilämmityksestä lopputäyttöihin



 
 

2015-05-22 
 

Jussi Korhonen GBW Oy 
 
 

+358 40 0700694 
 

jussi.korhonen@gbw.fi 
 

 

GLOBAL BOILER WORKS OY 
Y-2170629-9 
LUMIJOENTIE 8 

FIN-90400 OULU, FINLAND 
Tel. +358 (0) 41 4421234 

1 / ( 10 )  

0821Ra: Kaukolämpöputken mittaus 
 

SISÄLTÖ 
 

1. JOHDANTO ................................................................................................................................................ 2 

2. MITTAUSJÄRJESTELMÄ ............................................................................................................................. 2 

2.1. VENYMÄLIUSKAT .................................................................................................................................. 2 

2.2. LÄMPÖTILA-ANTURIT ............................................................................................................................ 4 

2.3. ASENNUS............................................................................................................................................... 4 

3. MITTAUSTULOKSET ................................................................................................................................... 5 

4. YHTEENVETO............................................................................................................................................. 6 

5. JATKOTUTKIMUKSET ................................................................................................................................. 7 

5.1. VIAN ETSINTÄ ........................................................................................................................................ 7 

5.2. MITTAUSKOHTEET 1-5 ........................................................................................................................... 7 

5.3. TUNKKIKOE ........................................................................................................................................... 8 

5.4. UUDET MITTAUKSET ............................................................................................................................. 9 

5.5. JATKOTUTKIMUSTEN YHTEENVETO ..................................................................................................... 10 

 
 

LIITTEET: 
 
Liite 1: Venymäliuskojen tiedot 
Liite 2: Kuvaajia mittaustuloksista 
 
 
REVISIOHISTORIA: 
 
Rev 0: 
Rev A: Lisätty kohta 5. JATKOTUTKIMUKSET 
 
 
 

  

Jutapak7
Konekirjoitusteksti
Liite 9. Varpukankaan venymäliuska-mittausten mittausraportti



 
 

2015-05-22 
 

Jussi Korhonen GBW Oy 
 
 

+358 40 0700694 
 

jussi.korhonen@gbw.fi 
 

 

GLOBAL BOILER WORKS OY 
Y-2170629-9 
LUMIJOENTIE 8 

FIN-90400 OULU, FINLAND 
Tel. +358 (0) 41 4421234 

2 / ( 10 )  

1. Johdanto 

 
Tämä raportti käsittelee 2015 helmi-maaliskuun vaihteessa tehtyjä Oulun Energian kaukolämpöputken ve-
nymäliuskamittauksia. Mittaukset tehtiin Juha Päkkilän diplomityöhön liittyen kaukolämpölinjan mekaanis-
ten kuormitusten selvittämiseksi. 

 
Mittausjärjestelmä asennettiin uuteen kaukolämpölinjaan ennen sen ylösajoa. Mittauskohteena oli uuden 
linjan liitoskohta vanhaan Oulun Varpukankaalla. Mittauskohteessa linja tekee kaksi 90° mutkaa ja jatkuu 
sen jälkeen pitkänä suorana (kuva 1). Käytössä oli venymäliuskamittauksen lisäksi myös lämpötilamittaus 
useasta pisteestä. Mittausten tarkoituksena oli selvittää linjan ylösajon jälkeinen jännitystila ja tutkia put-
ken käyttäytymistä mahdollisten lämpötilavaihteluiden seurauksena. 

 

 

Kuva 1: Mittauskohde Oulun Varpukankaalla 

 

 

2. Mittausjärjestelmä 

 
Mittalaitteena toimi National Instrumentsin cRIO-9014, jossa käytettiin kolmea (3) 8-kanavaista venymä-
liuskamoduulia ja yhtä (1) jännitemittausmoduulia. Anturointi asennettiin linjan menosuunnan putkeen, 
koska tämä on kuumempi ja käytännössä kaikki putkirikot sattuvat menopuolella. 

 

2.1. Venymäliuskat 

 
Venymäliuskoilla mitataan pituuden muutosta, josta saadaan laskennallisesti mittauspisteessä vaikuttava 
jännitys. Mittauksissa haluttiin tutkia lämpölaajenemisen aiheuttamia jännityksiä, joten suoraan lämpölaa-
jenemisesta aiheutuva venymä täytyi kompensoida tuloksista pois. Tästä johtuen venymäliuskat asennettiin 
lämpökompensoituun puolisiltaan, jossa kompensointiliuskat olivat kiinni dummykappaleissa. Dummykap-
paleet valmistettiin kaukolämpöputken pätkästä leikkaamalla, eli materiaali oli täsmälleen samaa kuin mit-
tauskohteissa. Mittauksia varten dummykappaleet kiinnitettiin kaukolämpölinjan virtausputkeen AK-22 –
massalla.   
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Kaikki käytettävissä olevat 24 venymäliuskakanavaa otettiin käyttöön mittauksiin ja liuskat sijoiteltiin pää-
asiassa putkielementtien liitoskohtiin. Yksi kaksisuuntainen venymäliuskarusetti sijoitettiin myös erityisen 
kiinnostavaksi arvioituun 90° mutkan ulkokaarteeseen. Tätä varten putken suojakuori ja eriste jouduttiin 
purkamaan pieneltä alueelta. 

 
Mittauspisteet ja niiden nimeäminen on esitetty havainnekuvassa 2.  
 

 

Kuva 2: Mittauspisteiden sijainnit ja nimeäminen, havainnekuva 

 
Yksittäisten venymäliuskojen nimeäminen on esitetty havainnekuvassa 3. Oikea ja vasen valitaan virtaus-
suuntaan päin katsomalla ja viimeisenä numerona 1 tarkoittaa aksiaalisuuntaista mittausta ja 2 kehäsuun-
taista. Esim. POS1-R1 tarkoittaa ensimmäisessä mittauspisteessä virtaussuuntaan katsottuna oikealla puo-
lella putkea olevaa aksiaalisuuntaa mittaavaa venymäliuskaa. 
 

 

Kuva 3: Yksittäisten venymäliuskojen nimeäminen, havainnekuva 
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Lista käytössä olevista mittauspisteistä: 
 

POS1-R1 POS3-T1 POS5-T1 

POS1-L1 POS3-R1 POS5-R1 

POS2-T1 POS3-B1 POS5-B1 

POS2-R1 POS3-L1 POS5-L1 

POS2-B1 POS4-R1 POS6-R1 

POS2-L1 POS4-R2 POS6-L1 

POS2-T2 POS5-T2 POS7-R1 

POS2-L2 POS5-L2 POS7-L1 

   

Tarkemmat tiedot käytetyistä liuskatyypeistä löytyvät liitteestä 1. 
 
Venymäliuskoilta saatavat tulokset skaalattiin 50.925 Ω kalibrointivastuksen avulla. Kalibrointivastusta käy-
tettiin venymäliuskojen rinnalla, jolloin syntyvää näennäistä venymää verrattiin laskennalliseen venymään 

(𝜀 =  
𝑅𝑙𝑖𝑢𝑠𝑘𝑎

𝑘 ∗ 𝑅𝑣𝑎𝑠𝑡𝑢𝑠
 , k = liuskavakio) ja näiden perusteella saatiin tulosten tarkastelussa käytettävä korjausker-

roin. Tulokset saadaan venymänä, mutta ne voidaan muuttaa suoraan jännitykseksi Hooken lain perus-

teella, kaavalla 𝜎 =  𝜀𝐸, kun materiaalin kimmokerroin (E = 206 GPa) tunnetaan.  
 

2.2. Lämpötila-anturit 

 
Lämpötilamittauksissa käytettiin viittä (5) kappaletta PT1000 –lämpötila-antureita. Yksi anturi asennettiin 
virtausputkea vasten, toinen kaukolämpöputken suojakuoren ja eristeen väliin ja loput kolme noin 30 cm 
välein ketjuun maaperään vaakatasossa kohtisuoraan poispäin kaukolämpölinjasta. Lämpötila-anturit on 
asennettu mittauspisteeseen 5. 
 
Anturit kalibroitiin ennen asennusta lämpökäsittelyuunissa luotettavaksi tunnetun lämpötila-anturin avulla. 

 

2.3. Asennus 

 

Mittausjärjestelmä asennettiin 18. – 25.2.2015 välisenä aikana. Ilman lämpötila pysyi asennusten aikana 
välillä 0 - 5 °C. Sääolosuhteet olivat paikoin haastavat räntäsateen takia. Tarvittavat asennukset saatiin kui-
tenkin tehtyä ongelmitta. 
 
Putkeen asennetut venymäliuskat ja johdotukset suojattiin AK-22 –massalla ja ilmastointiteipillä liitoskoh-
tien uretaanitäytön takia. Kaapelien läpiviennit kaukolämpöputken suojakuoren läpi suojattiin sekä AK-22 
–massalla että putken liitoksissa käytettävällä kutistesukalla. Kaapelit vedettiin mittauspisteiltä keskitetysti 
suojaputkessa mittalaitteelle. Kaapelit myös nimettiin ja dokumentoitiin selkeästi, mikä mahdollistaa mit-
tausjärjestelmän käyttöönoton tarvittaessa esimerkiksi seuraavana talvena. 
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3. Mittaustulokset 

 
Ensimmäiset mittaukset tehtiin ennen putken lämpimäksi ajamista, ja näitä käytetään nollakohtana myö-
hemmille mittauksille. Täten saadaan selville putken lämmityksen aikana syntyvät jännitykset. Putken läm-
mitysvaiheessa arveltiin putken lämpenevän dummykappaleita nopeammin, jolloin alkuvaiheen mittauk-
sissa voi olla suurtakin hetkellistä virhettä. 
 
Osa venymäliuskamittaukseen liittyvistä virheistä saatiin eliminoitua kalibrointivastuksen avulla laskettua 
korjauskerrointa käyttämällä. Tästä huolimatta mittaustuloksissa esiintyy tekniikasta ja olosuhteista (pit-
kähköt kaapelit, paikalliset lämpötilaerot, kosteus, lineaarisuus, hystereesi ym.) johtuvaa virhettä. Jänni-
tykseksi muunnettaessa virhettä tulee lisää, koska materiaalin kimmokerroin ei välttämättä ole tarkalleen 
valmistajan ilmoittama. Kokonaisvirhe voi olla jopa yli 10 % luokkaa, mikä tulee huomioida tuloksia tarkas-
teltaessa. 
 
Ensimmäisten tuntien ja päivien aikana joidenkin mittauspisteiden jännityksissä tapahtui hieman muutok-
sia, mutta nämä vakiintuivat tämän jälkeen lähes muuttumattomiksi. Mittauspisteiden 6 ja 7 jännitykset 
kuitenkin nousivat pidemmällä aikavälillä huomattavan suuriksi. 
 
 9.3.2015 tehdystä mittauksesta on poimittu vakiintuneet jännitykset alla esitettyyn taulukkoon. Negatiivi-
nen jännitys tarkoittaa puristusta ja positiivinen vetoa. Mittausten poimintahetkellä virtausputken lämpö-
tila oli noin 80 °C ja maaperän lämpötila noin 0 °C. Alustava maatäyttö oli tässä vaiheessa tehty. Jännitysten 
sijoittuminen mittauspisteisiin on havainnollistettu kuvassa 4. 

 

POS1-R1 - 48 POS3-T1 23 POS5-T1 27 

POS1-L1 96 POS3-R1 43 POS5-R1 42 

POS2-T1 - 15 POS3-B1 19 POS5-B1 - 14 

POS2-R1 - 1 POS3-L1 9 POS5-L1 25 

POS2-B1 28 POS4-R1 24 POS6-R1 27 

POS2-L1 44 POS4-R2 - 53 POS6-L1 113 

POS2-T2 2 POS5-T2 76 POS7-R1 159 

POS2-L2 - 48 POS5-L2 - 6 POS7-L1 47 
 
 
Mittauspisteiden 1-4 tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että laajentuessaan putki ei pääse liikkumaan va-
paasti poispäin liitoskohdasta. Tämä johtaa siihen, että laajentuessaan putki työntyy liitoskohtaa vasten, 
mikä mutkien takia aiheuttaa huomattavaa vääntöä liitoskohtaan (mittauspiste 1). 
 
Mittauspisteiden 5-7 tulokset toisaalta vaikuttavat järjenvastaisilta, sillä näissä esiintyy huomattavaa veto-
jännitystä. Mittauspisteiden 1-4 tulosten perusteella voisi kuitenkin kuvitella suoralla esiintyvän lähinnä pu-
ristusta. Mittausjärjestelyt tarkastettiin tästä syystä moneen kertaan, mutta asennuksista otetut valokuvat 
osoittivat kytkentöjen olevan oikein ja kalibrointivastusten aiheuttamien venymien suunnat olivat myös oi-
keat. Arveltiin, että vetojännitykset johtuvat suurpiirteisestä maatäytöstä. Mittauskohteen maatäyttö teh-
tiin kaivinkoneella, hiekkaa pudoteltiin linjan päälle ja linjan alla olleet tukiparrut noukittiin yksi kerrallaan 
pois. Missään vaiheessa hiekan päätymistä tasaisesti putken alle ei kuitenkaan varmistettu, ja vaikuttikin 
siltä että putken alle jäi V:n muotoinen kuoppa. Tämä voisi aiheuttaa sen, että putki on pitkähköltä matkalta 
vain kahden tukipisteen varassa roikkumassa. Roikkuminen selittäisi suoralla esiintyviä vetojännityksiä. 
 
Mittausten raakadata ja videomateriaali maatäytöstä toimitetaan asiakkaalle erikseen. 
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Kuva 4: Jännitysten sijoittuminen mittauspisteisiin - havainnekuva 

 

4. Yhteenveto 

 
Mittaukset onnistuivat olosuhteisiin nähden hyvin, mutta tuloksissa on kuitenkin mahdollisuus noin 10 % virhee-
seen tekniikasta, olosuhteista yms. johtuen. Ylösajon aiheuttamat jännitykset saatiin mitattua, mutta kovien pak-
kasten puuttuessa peitetyn linjan lämpötilavaihtelun aiheuttamia jännityksiä ei päästy tutkimaan.  
 
Havaittiin, että ylösajon aiheuttaessa lämpölaajenemista, putki ei pääse vapaasti liikkumaan vapaan päänsä suun-
taan vaan kitka pitää sen paikallaan yhdestä tai useammasta kohtaa. Tämä aiheuttaa putkeen huomattavia jänni-
tyksiä. Kaivannon täytön jälkeen putken liikkeet on käytännössä estetty, jolloin oletettavasti vain putkessa virtaa-
van veden lämpötilan vaihtelu aiheuttaa suurempia muutoksia jännityksiin. 
 
Mittausjärjestelmä voidaan ottaa myöhemmin käyttöön uusia mittauksia varten. 
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5. Jatkotutkimukset 

 
Mittauskohteiden 6 ja 7 korkeat vetojännitykset olivat raportin ensimmäisen revision kirjoittamisen aikaan vielä 
uskottavalla tasolla. Näiden kohteiden vetojännitykset nousivat kuitenkin tasaisesti läpi mittausjakson todella kor-
keisiin lukemiin. Mitattujen jännitysten ollessa luokkaa 400–500 MPa (putken murtorajan ollessa 350 MPa) todet-
tiin, että kyseessä täytyy olla mittauslaitteiston vika.  
 

5.1. Vian etsintä 

 
Kytkennöistä ja asennuksista otetut valokuvat käytiin läpi, niiden perusteella kytkennät olivat kunnossa. Tätä tuki-
vat myös kohteiden 6 ja 7 reagoiminen linjan lämpötilavaihteluiden aiheuttamiin kuormituksiin odotetulla tavalla 
(lämpötilan lasku lisäsi kohteiden vetojännitystä, lämpötilan kasvu taas madalsi näitä). Havaittiin myös, että koh-
teissa 6 ja 7 käytetylle liuskatyypille (KFW) on ilmoitettu käyttölämpötilan ylärajaksi 80 °C. Mittauksissa on käyty 
hieman yli 85 °C lämpötiloissa, mutta liimauksen pettäminen näkyisi mitatun jännityksen putoamisena kohti nollaa, 
ei tasaisena kasvuna.  
 
Todellisen jännityksen selvittämiseksi putki päätettiin katkaista mittauskohteen 7 vierestä mittauksen ollessa käyn-
nissä. Putken katkaisu vapauttaa jännitykset mittauskohteessa, ja mitattujen jännitysten muutoksesta voidaan 
päätellä putkessa ennen katkaisua vallinnut jännitystila. 
 
Katkaisu toteutettiin kuten putken korjaaminen vuototilanteessa. Putkesta irrotettiin kahden metrin pätkä, jonka 
tilalle hitsattiin uusi. Putken katkaisu aiheutti toiselle puolelle putkea 15 MPa muutoksen puristuksen suuntaan, ja 
toiselle puolelle 15 MPa muutoksen vedon suuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että putki on ollut taivutuksen alaisena. 
Jännitykset ovat kuitenkin olleet varsin pieniä. 
 
Mittauskohteiden 6 ja 7 ongelmien syyksi haarukoitiin liuskatyyppi, joka poikkesi muissa mittauskohteissa käyte-
tyistä. Kohteissa 6 ja 7 käytettiin suojattuja KFW-tyypin liuskoja ja muissa kohteissa KFG-tyyppisiä. Muuta eroa 
kohteiden välillä ei ole, lukuun ottamatta kohteiden 6 ja 7 pidempiä kaapeleita, mutta näiden ei pitäisi mittaukseen 
vaikuttaa. Kohteesta 7 irrotettu putki purettiin yliopiston pajalla. Havaittiin, että liuskojen johdot olivat muuttu-
neet koviksi ja jäykiksi. Syynä voi olla esimerkiksi jatkoksen täyttämiseen käytetyn uretaanin kemikaalit ja/tai tä-
män kovettumisessa esiintyvä korkea reaktiolämpötila. Putkesta irrotettujen kompensointiliuskojen resistanssiksi 
mitattiin noin 115 Ω, kun tämän ei missään tilanteessa pitäisi olla alle 119 Ω. Tämä viittaisi venymäliuskojen johto-
jen eristeiden vaurioitumiseen ja ”vuotamiseen”.  
 
Tämä tarkoittaa myös sitä, että myös katkaisussa vapautuneiden jännitysten suuruusluokassa on tuntemattoman 
suuruista virhettä. Katkaisussa putki ei kuitenkaan liikahtanut huomattavasti mihinkään suuntaan, joten vapautu-
neet jännitykset eivät voineet olla poikkeuksellisen suuria. 
 

5.2. Mittauskohteet 1-5 

 
Mittauskohteiden 1-5 luotettavuuden arvioimiseksi verrattiin näistä alkuvaiheessa ja 12.5. mitattuja jännityksiä. 
Tulokset on merkitty alla olevaan taulukkoon. Mittauskohteissa 6 ja 7 jännitykset nousivat tasaisesti ajan kuluessa. 
Mittauskohteissa 1-5 taas jännitystilat ovat hieman eläneet, mutta järjestelmällistä muutosta ei ole tapahtunut. 
Osassa mittauspisteistä jännitys on kasvanut, osassa pienentynyt. Suuruusluokat ovat pysyneet käytännössä sa-
mana. Tästä voidaan päätellä, että kohteiden 6 ja 7 virhettä vastaavaa ongelmaa ei kohteissa 1-5 esiinny. 
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Mittauspiste 7.3. Jännitys [MPa] 12.5. Jännitys [MPa] Muutos [MPa] 

P1-R1 -50 -42 8 

P1-L1 98 85 -13 

P2-T2 1 6 5 

P2-R2 46 47 1 

P2-T1 -11 14 25 

P2-R1 -4 15 19 

P2-B1 22 18 -4 

P2-L1 46 32 -14 

P3-T1 25 50 25 

P3-R1 42 43 1 

P3-B1 17 5 -12 

P3-L1 11 16 5 

P4-R1 24 25 1 

P4-R2 -56 -37 19 

P5-T2 80 68 -12 

P5-R2 -8 -8 0 

P5-T1 28 29 1 

P5-R1 42 48 6 

P5-B1 -16 -1 15 

P5-L1 23 38 15 

 
7.3. mitattujen jännitysten mittaushetkellä virtausputken lämpötila oli 80 °C.  
 
12.5. mitatut jännitykset on poimittu ennen putken katkaisua. Virtausputken lämpötila oli näiden arvojen mittaus-
hetkellä 73 °C. 
 

5.3. Tunkkikoe 

Katkaisun yhteydessä putkeen myös aiheutettiin puristuskuormaa hydraulisella tunkilla mittauskohteessa 7. Jär-
jestely on esitetty kuvassa 5. 
 
Katkaisun takia kohteessa 7 ei ollut tällöin enää mittausta päällä, mutta puristuksella aiheutettua jännitystä oli 
tarkoitus arvioida muissa kohteissa, ja tarkastella maan kitkan vaikutusta. Kuitenkin tunkilla aiheutettu 60 kN pu-
ristusvoima aiheutti kohteessa 6 (etäisyys 18 m) vain 4 MPa muutoksen jännitystilaan. Tämä merkitsee käytän-
nössä joko putkeen kohdistetun voiman jakautumista tehokkaasti maaperään kitkan vaikutuksesta, tai suurempaa 
vikaa 6 ja 7 – kohteiden liuskoissa. Ainakin nollakohta k.o. paikoissa on lähtenyt vaeltamaan radikaalisti, mutta 
jonkinlaista virhettä suuruusluokassakaan ei voi täysin sulkea pois laskuista. Tunkilla aiheutettu puristus ei kuiten-
kaan ollut lainkaan havaittavissa mittauskohteessa 5 (etäisyys 36 m). 
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Kuva 5: Tunkkikoe mittauskohteessa 7 

 
 

5.4. Uudet mittaukset 

 
Mittauskohteeseen 7 vaihdettu kahden metrin putki valmisteltiin yliopistolla, jossa siihen asennettiin neljä veny-
mäliuskaa 90° välein mittaamaan korjauksen jälkeistä jännitystilaa. Nollakohta on tilanteesta, jossa uusi pätkä on 
hitsattu toisesta päästään kiinni, ja toisesta päästä heftissä. Venymäliuskojen tekniset tiedot on ilmoitettu päivi-
tetyssä excel-taulukossa muiden liuskojen yhteydessä. Päivitettyyn mittauskohde 7:ään viitataan nimellä POS7A. 

 
18.5. mitatut jännitykset mittauskohteesta 7: 

 
POS7A T1: - 38 MPa 
POS7A R1: - 162 MPa 
POS7A B1: - 34 MPa 
POS7A L1: + 88 MPa 
 

Tuloksista on havaittavissa sekä puristustila (T, B) että varsin voimakas taivutus (R, L). Kaikilta mittauspisteiltä 
mitatut jännitykset on esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 6: 18.5. mitattujen jännitysten sijoittuminen mittauspisteisiin 

 

5.5. Jatkotutkimusten yhteenveto 

 
Jatkotutkimusten perusteella mittauskohteiden 6 ja 7 tulokset jännitysten tasaisen nousun ajalta on jätettävä ko-
konaan huomiotta. Mittauskohteet 1-5 kuitenkin toimivat. Mittauskohteiden 1-5 jännityksistä on kerrottu tarkem-
min kappaleessa 4 (yhteenveto). 
 
Kohteeseen 7 vaihdetun putkenpätkän mittaukset osoittavat, että putkirikkojen korjaaminen tällä menetelmällä 
aiheuttaa joissain tilanteissa varsin voimakkaita puristus- ja taivutusjännityksiä.  
 
Tunkkikokeen perusteella näyttäisi myös siltä, että putken ja maaperän välinen kitka estää tehokkaasti suojakuo-
ren liikkumisen ja kuoren ja virtausputken välinen uretaani vastaavasti virtausputken liikkeet. Kitkan vaikutusta 
voitaisiin tutkia tarkemmin varta vasten suunnitellulla kokeella. 
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1. Johdanto

Vetokokeet tehdään Juha Päkkilän diplomityöhön liittyen. Kokeiden tarkoituksena on selvittää kauko-

lämpöputkien uretaanijatkosten ja eri liitostyyppien kykyä sietää virtausputkessa esiintyvää lämpölii-

kettä. Kokeet tehdään yhteistyössä Oulun Energian, GBW:n sekä Oulun yliopiston kanssa.  

2. Koejärjestely

Tutkittavat DN80-kokoiset putket on leikattu noin 2 m mittaan. Keskellä on liitosta mallintava aukko 

ilman suojakuorta ja uretaanieristettä. Näihin aukkoihin on tehty erityyppisiä liitoksia, joita testataan. 

Liitostyypit: 

 Toimija A: Pelti + leveä kutiste, 1 kpl

 Toimija A: Holkki + kapeat kutisteet, 1 kpl

 Toimija A: Sähkömuhvi, 1 kpl

 Toimija B Pelti + leveä kutiste, 1 kpl

 Toimija B: Kutistuva holkki + kapeat kutisteet, 1 kpl

 Toimija B: Sähkömuhvi TSC, pitkittäissaumalla, 1 kpl

 Oulun Energia: Pelti + leveä kutiste, putkielementin päitä ei puhdistettu, 1 kpl

 Oulun Energia: Holkki + kapeat kutisteet, putkielementin päitä ei puhdistettu, 1 kpl

Vetokoe harjoitellaan yhdellä tai kahdella putkella ennen varsinaisia kokeita. 

Putkia kuormitetaan vaakatasossa I-palkin päällä hydraulisylinterillä (kuva 1), koko kuormitusjärjestely 

on havainnollistettu CAD-mallilla kuvassa 2. Putken molempiin päihin hitsataan laipat, joista putkea 

vedetään 10.9 lujuusluokan M30-kierretangon ja mutterin avulla (kuva 3). Hydraulisylinterin männän 

siirtymää mitataan yksinkertaisella siirtymäanturilla ja voimaa voima-anturilla (kuva 4). Siirtymäanturi 

on kalibroitu vertailukappaleilla, joiden koko tunnetaan tarkasti. Voima-anturi on kalibroitu luotetta-

vaksi tunnettua voima-anturia vasten. Virtausputken venymää mitataan putken päihin asennetulla siir-

tymäanturilla (kuva 5), koska hydraulisylinterin männän siirtymäanturi mittaa koko kokonaisuuden ve-

nymää (kierretangot jne.). Suojakuoren venymää oli tarkoitus tutkia optisesti, mutta kokeiluvaiheessa 

saadut tulokset todettiin epäluotettaviksi. Sen sijaan käytettiin mekaanista venymäanturia (kuva 6) 

kolmen putken suojakuoren venymän mittaamiseen. 
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Kuva 1: Kokeissa käytettävä hydraulisylinteri paikalleen asennettuna 

Kuva 2: Kuormitusjärjestelyn CAD-malli 

Kuva 3: Putken päähän hitsattu laippa, jota vedetään kierretangon ja laipan takana olevan mutterin avulla 
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Kuva 4: Hydraulisylinterin anturointi 

Kuva 5: Virtausputken venymän mittaamiseen käytettävä siirtymäanturi 

Kuva 6: Suojakuoren venymän mittaamiseen käytettävä mekaaninen venymämittari 
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Putkessa esiintyvä jännitys laskettiin putken standardissa ilmoitetun tavoitepoikkipinta-alan (862 mm2) 

ja voima-anturilta luetun voiman perusteella. Käytännössä kaikkia putkia vedettiin samalla voimalla. 

Aluksi tarkoituksena oli tutkia liitosten vaurioitumista digitaalisella röntgenkuvauksella. Putkien liitok-

sista otettiin vertailukuvat ja ensimmäistä vedettävää putkea (Toppila, peltiliitos, putkielementin päitä 

ei puhdistettu) kuvattiin eri vetojännityksillä. Todettiin, että vetokoe ei aiheuttanut röntgenkuvassa 

havaittavaa vauriota (kuva 7) edes epärealistisen suurilla vetojännityksillä (250 MPa). Koska vaurioita 

ei tässä vaiheessa oletettu havaittavan myöskään muissa koekappaleissa, päätettiin röntgenkuvauk-

sesta luopua. Päätettiin, että liitokset puretaan vetokokeen jälkeen katkaisulaikalla, jolloin mahdolliset 

vauriot havaitaan varmasti. 

Vähintään yhdelle kappaleelle jokaista liitostyyppiä (pelti, holkki ja sähkömuhvi) tehdään myös puris-

tuskoe, jossa suojakuorta ja uretaania puristetaan suurilla prikoilla siten, että virtausputkeen ei koh-

distu suoraan voimaa. Näitä putkia puristetaan kasaan 2 % niiden kokonaispituudesta. 

Kuva 7: Toppilan peltiliitoksen röntgenkuva 250 MPa vetojännityksen alaisena 
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3. Laitteiston koekäyttö

Koejärjestelyn toimivuutta testattiin vetämällä DN65-putkea. 

Putkesta kuultiin rasahtelua noin 190 kN voimalla vedettäessä. Rasahtelu jatkui kokeen loppuun asti 

epäsäännöllisin väliajoin. Havaittiin, että uretaani oli irronnut virtausputkesta tämän venymän kasva-

essa (kuva 8).  

Kuva 8: Uretaanista irronnut (katkennut) virtausputki 

Putki katkesi 260 kN voimalla vedettäessä liitoskohdassa olevan hitsaussauman vierestä perusaineen 

kohdalta. Katkeamiskohdassa oli havaittavissa selkeä kurouma, kuten kuvasta 9 nähdään. Katkeami-

seen vaadittu voima vastaa DN65-putkessa noin 400 MPa jännitystä, eli hieman korkeampaa kuin ma-

teriaalin ilmoitettu murtolujuus (350 MPa). 

Kuva 9: DN65-putken katkeamiskohta 
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Laitteistoa testattiin myös DN80-putkella. Kahdella ensimmäisellä harjoitus vedolla putken päätylaippa 

repesi irti noin 200 kN voimalla vedettäessä huonon hitsaussauman takia. Irronneet laipat hitsattiin 

uudestaan kiinni harjoitusvetojen uusimiseksi. Kolmannella harjoitusvedolla putkesta repesi pääty-

laippa noin 300 kN voimalla vedettäessä. Harjoitteluun käytettyjen DN80-putkien uretaani ei irronnut 

virtausputkesta. Kun kyseisten putkien liitokset purettiin kulmahiomakoneella, ei myöskään niistä löy-

detty silmin havaittavia vaurioita. 

4. Kokeiden suorittaminen ja havainnot

Kaikki kokeet tehtiin noin 20 °C lämpötilassa Oulun yliopiston konepajalla. 

Vetokokeissa (pl. putken #3 veto) käytettiin seuraavaa kuormitusohjelmaa, jossa jännitysten ja jänni-

tysvaihteluiden suuruusluokka on kohtuullisen realistisissa rajoissa. 

- Vetojännitys 0 – 150 MPa, ulkoinen tarkastelu 50 MPa portailla 

- Kuormanvaihtelu 50 ± 25 MPa, 250 sinimuotoista sykliä 

- Vetojännitys 150 MPa, ulkoinen tarkastelu, vapautus 

Kuormitusohjelman jälkeen tutkittavan putken liitoskohta purettiin kulmahiomakoneella ja katkai-

sulaikalla. Uretaaniliitoksen kohdalta leikattiin koepaloja, joista arvioitiin liitoksen pitävyyttä. Muovi-

kuoren liitoksen leikkauspintaa arvioitiin silmämääräisesti mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. 

Neljälle koekappaleelle tehtiin lisäksi puristuskoe. Kokeessa putki tuettiin molemmista päistä suurilla 

prikoilla siten, että virtausputkeen ei kohdistunut voimaa muuten, kuin uretaanin välityksellä. Putkia 

puristettiin kasaan 2 % niiden kokonaispituudesta. 

4.1. Vetokokeet 

Toppila, pelti #3, veto 

Toppilan peltiliitokselle tehtiin muista poiketen rajumpi kuormitusohjelma röntgenkuvauksen testaa-

miseksi. Putken vetojännitys käytettiin arvossa 220 MPa, josta se tuotiin alas 200 MPa lukemiin ja ku-

vattiin. Tämän jälkeen putkeen kohdistettiin muuttuva sinimuotoinen kuormitus (200 ± 25 MPa). Syk-

lejä ajettiin 200, jonka jälkeen putki kuvattiin, jännitys nostettiin 250 MPa arvoon ja putki kuvattiin 

uudestaan (kuva 7).  

Yhdessäkään röntgenkuvassa ei näkynyt vaurioita. Koska kyseinen putki arvioitiin vanhojen ja likaisten 

liitoksissa käytettyjen päätyjen takia todennäköisimmäksi hajoajaksi, päätettiin röntgenkuvauksesta 

luopua ja tutkia loput liitoksista purkamalla. Päätettiin myös käyttää realistisen suuruusluokan kuor-

mia, jotta voidaan arvioida liitosten todellista kestoa. 

Jatkoksen uretaani oli huokoisempaa kuin elementin uretaani. Putkielementin ja jatkoksen uretaanilii-

tos ei ollut irronnut elementin likaisesta päädystä huolimatta, liitos (kuva 10) oli jopa yllättävän luja. 
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Vanhan (likaisen) putkielementin uretaani oli heikosti kiinni suojakuoressa, ts. suojakuori irtosi helposti 

kyseisestä putkielementistä. Peltiliitoksessa ei ollut havaittavia vaurioita. 

Kuva 10: Toppilan peltiliitoksen rajapinnan poikkileikkaus, E =elementti, J = jatkos 

Toppila, holkki #7, veto 

Jatkoksen uretaani oli huomattavasti huokoisempaa kuin elementin uretaani. Jatkoksen ja elementin 

välinen rajapinta (kuva 12) oli ehjä. Jatkoksen uretaani oli tarttunut hyvin toiseen elementtipäätyyn, 

toiseen kohtuullisesti. Holkkiliitoksessa ei ollut havaittavia vaurioita. Itse putkielementtien uretaani oli 

tiivistä ja kovaa. 

Kuvassa 11 esitetään läpikäyty kuormitusohjelma. 

Kuva 11: Toppilan holkkiliitoksen kuormitusohjelma, x-akselilla aika ja y-akselilla voima [kN] 
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Kuva 12: Toppilan holkkiliitoksen rajapinnan poikkileikkaus, E =elementti, J = jatkos 

Toimija B, pelti #4, veto 

Jatkoksen vaahto ei ollut huomattavasti huokoisempaa kuin elementin uretaani (kuva 14). Molemmat 

olivat tiiviitä ja kovia. Uretaani oli myös tarttunut hyvin sekä jatkoksen peltiin että elementin suojakuo-

reen. Toisen päädyn uretaani-uretaani –liitos oli osittain heikosti ja hauraasti kiinni, mutta rajapinnassa 

oli myös selkeitä onkaloita (putken pituussuunnassa millin kymmenesosien kokoluokkaa). Tämä vai-

kutti kuitenkin selkeästi epäonnistuneelta liitokselta, eikä vetokokeessa aiheutuneelta vauriolta.  

Kuvassa 13 esitetään läpikäyty kuormitusohjelma. 

Kuva 13: Toimija B:n peltiliitoksen kuormitusohjelma, x-akselilla aika ja y-akselilla voima [kN] 
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Kuva 14: Toimija B:n peltiliitoksen rajapinnan poikkileikkaus, E =elementti, J = jatkos 

Toimija A, holkki #1, veto 

Uretaani irtosi ”puhtaasti” elementin suojakuoresta. Jatkoksen uretaani oli huokoisempaa kuin put-

kielementin vastaava (kuva 16). Uretaaniliitokset olivat ehjiä tässäkin tapauksessa. Myöskään holkkilii-

toksessa ei ollut havaittavissa vaurioita. 

Kuvassa 15 esitetään läpikäyty kuormitusohjelma. 

Kuva 15: Toimija A:n holkkiliitoksen kuormitusohjelma, x-akselilla aika ja y-akselilla voima [kN] 
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Kuva 16: Toimija A:n holkkiliitoksen rajapinnan poikkileikkaus, E =elementti, J = jatkos 

 Toimija B, sähkömuhvi #5, veto 

Putken sähköhitsaus (kuva 20) näytti onnistuneen hyvin ja tasaisesti. Jatkoksen uretaani (kuva 21) oli 

tarttunut tiukasti sekä elementtien päihin, että holkkiin. Jatkoksen uretaanin täyttö oli kuitenkin jäänyt 

vajavaiseksi (kuvat 18 ja 19). Tästä johtuen ilmalla ja kosteudella on suora reitti suojakuoren pinnasta 

virtausputken pintaan, mikä ei ole toivottavaa. Syyksi arvioitiin vain yhden ilmareiän käyttöä (reagoin-

tivaiheessa poistuvalle ilmalle), tai liian vähäistä vaahdon määrää. Kuvassa 22 esitetään otteet liitoksen 

molemmista päistä otetuista röntgenkuvista, joista virheellinen täyttö myös havaitaan. 

Putkesta mitattiin virtausputken venymä ja suojakuoren venymä liitoksen sauman yli. Virtausputken 

venymä mitattiin siirtymäanturilla ja suojakuoren venymä mekaanisella venymämittarilla. 150 MPa ve-

tojännityksellä virtausputken venymä 1890 mm matkalta mitattuna oli noin 884 µm/m ja suojakuo-

resta noin 250 mm matkalta mitattu taas noin 75 µm/m. Optisesti mitattu venymä suojakuoressa oli 

noin 600 µm/m, mikä todettiin virheelliseksi. 

Kuvassa 17 on esitetty läpikäyty kuormitusohjelma. Kuormitusvaihtelun jälkeen voima on käytetty nol-

lassa siirtymäanturien asentamiseksi. Mittaus on kahdessa osassa, jotka suoritettiin peräkkäisinä päi-

vinä.  
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Kuva 17: Toimija B:n sähkömuhviliitoksen kuormitusohjelma, x-akselilla aika ja y-akselilla voima [kN] 

Kuva 18: Toimija B:n sähkömuhviliitos purettuna 
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Kuva 19: Toimija B:n sähkömuhviliitoksen epäonnistunut täyttö 

Kuva 20: Toimija B:n sähkömuhviliitoksen poikkileikkaus 
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Kuva 21: Toimija B:n sähkömuhviliitoksen rajapinnan poikkileikkaus, E =elementti, J = jatkos 

Kuva 22: Ote Toimija B:n sähkömuhviliitoksen päistä otetuista röntgenkuvista, täyttövirhe havaittavissa 

Toimija A, sähkömuhvi #8, veto 

Suojakuori lähti irti jatkosvaahdosta kohtuullisen helposti ja puhtaasti (kuva 24). Jatkoksen uretaanilii-

tos (kuva 27) säilyi ehjänä. Veto- ja puristuskokeiden jäljiltä liitoksessa ei ole havaittavissa vaurioita. 

Hitsin poikkileikkaus on esitetty kuvassa 25. Toisen päädyn hitsaus oli sulattanut suojakuoren sisäpin-

taa jonkin verran (kuva 26). 

Kuvassa 23 esitetään läpikäyty kuormitusohjelma. 
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Kuva 23: Toimija A:n sähkömuhviliitoksen kuormitusohjelma, x-akselilla aika ja y-akselilla voima [kN] 

Kuva 24: Toimija A:n sähkömuhviliitos purettuna 

Kuva 25: Toimija A:n sähkömuhviliitoksen poikkileikkaus 
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Kuva 26: Toimija A:n sähkömuhviliitoksen hitsauksen aiheuttamaa sulamista suojakuoren sisäpinnalla 

Kuva 27: Toimija A:n sähkömuhviliitoksen rajapinnan poikkileikkaus, E =elementti, J = jatkos 

Toimija B, holkki #6, veto 

Toimija B:n holkkiliitosta purettaessa (kuva 29) havaittiin, että uretaanitäyttö oli epäonnistunut 

samalla tavalla, kuin Toimija B:n sähkömuhviliitoksessa. Tämä tarkoittaa vapaata reittiä ilmalle ja 

vedelle suoja-kuoren pinnasta virtausputken pintaan. Myös holkin ja suojakuoren väliin on jäänyt 

suuri onkalo ilman uretaania. Tässäkin tapauksessa ilman poistamiseen reaktiovaiheessa on käytetty 

vain yhtä reikää. Röntgenkuvista (kuva 31) ei tässä tapauksessa kyetä helposti erottamaan 

virheellistä täyttöä. Tämä 
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johtuu ilmeisesti siitä, että kuvattaessa putki ei ollut sopivassa asennossa kyseisen virheen havaitse-

mista varten. 

Holkkiin ja elementin päätyihin (kuva 30) jatkoksen uretaani oli tarttunut tiukasti, holkkiin jopa erittäin 

tiukasti. 

Putkesta mitattiin virtausputken venymä ja suojakuoren venymä liitoksen sauman yli. Virtausputken 

venymä mitattiin siirtymäanturilla ja suojakuoren venymä mekaanisella venymämittarilla. 50 MPa ve-

tojännityksellä venymä holkin ja suojakuoren sauman yli oli 20 µm/m ja virtausputken venymä 198 

µm/m. 100 MPa vetojännityksellä vastaavat lukemat olivat 31 µm/m ja 427 µm/m. 150 MPa vetojän-

nityksellä taas 36 µm/m ja 719 µm/m. 

Kuvassa 28 on esitetty läpikäyty kuormitusohjelma. Kuormitusvaihtelun jälkeen voima on käytetty nol-

lassa mekaanisen venymämittarin nollakohdan varmistamiseksi.  

Kuva 28: Toimija B:n holkkiliitoksen kuormitusohjelma, x-akselilla aika ja y-akselilla voima [kN] 
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Kuva 29: Toimija B:n holkkiliitos purettuna 

Kuva 30: Toimija B:n holkkiliitoksen rajapinnan poikkileikkaus, E =elementti, J = jatkos 
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Kuva 31: Ote Toimija B:n holkkiliitoksen päiden röntgenkuvista, virheellinen täyttö ei erotu selkeästi 

Toimija A, pelti #2, veto 

Liitosta purettaessa (kuva 33) havaittiin, että täyttö oli onnistunut erittäin hyvin. Kuten muissakin 

Toimija A:n putkissa, suojakuori irtosi erittäin puhtaasti elementin uretaanista. Uretaani oli kuitenkin 

suoja-kuoressa kiinni, ja irrottamiseen jouduttiin käyttämään voimaa. Myös elementin päätyihin 

uretaani oli tarttunut hyvin (kuva 34). 

Putkesta mitattiin virtausputken venymä ja suojakuoren venymä liitoksen sauman yli, peltiliitoksen 

päältä sekä pelkän suojakuoren kohdalta. Virtausputken venymä mitattiin siirtymäanturilla ja suoja-

kuoren venymä mekaanisella venymämittarilla.  

Kuvassa 32 on esitetty läpikäyty kuormitusohjelma. Kuormitusvaihtelun jälkeen vetojännitys on käy-

tetty portaittain kolme kertaa arvossa 150 MPa, koska suojakuoren venymää haluttiin mitata useam-

masta kohdasta. 

Oheisessa taulukossa on esitetty virtausputken, peltiliitoksen, suojakuoren muovin sekä suojakuoren 
ja peltiliitoksen sauman yli mitatut venymät. Virtausputken arvot ovat kolmen mittauksen keskiarvoja. 
Peltiliitoksen venymä mitattiin läheltä putken keskikohtaa, peltiosan päältä. Suojakuoren muovin ve-
nymä mitattiin varsin läheltä putken toista päätyä. Suojakuoren ja peltiliitoksen sauman yli venymä 
mitattiin siten, että sauma oli lähellä mittausvälin keskikohtaa. 



2015-06-16 Jussi Korhonen GBW Oy +358 40 0700694 jussi.korhonen@gbw.fi 

GLOBAL BOILER WORKS OY 
Y-2170629-9 
LUMIJOENTIE 8 

FIN-90400 OULU, FINLAND 
Tel. +358 (0) 41 4421234 

20 / ( 27 ) 

Vetojännitys Virtausputki [µm/m] Pelti [µm/m] Muovi [µm/m] Pelti-muovi [µm/m] 

50 MPa 77 0 23 38 

100 MPa 283 1.3 53 88 

150 MPa 548 2.5 85 139 

Kuva 32: Toimija A:n peltiliitoksen kuormitusohjelma, x-akselilla aika ja y-akselilla voima [kN] 

Kuva 33: Toimija A:n peltiliitos purettuna 
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Kuva 34: Toimija A:n peltiliitoksen rajapinnan poikkileikkaus, E =elementti, J = jatkos 

4.2. Puristuskokeet 

Toimija A, pelti #2, puristus 34 mm 

Puristettavan putken pituus oli 1700 mm, joten sitä puristettiin kasaan noin 34 mm (2 % koko pituu-

desta). Peltiliitoksen reunoihin ilmestyi kohouma (kuva 36), joka ei kuitenkaan revennyt. Suojakuori 

meni lyttyyn päistään. Kun liitos myöhemmin purettiin, huomattiin että kohoumasta huolimatta varsi-

naista vauriota liitokseen ei ollut syntynyt (kuva 37). 

Voima- ja siirtymädata on esitetty kuvassa 35. Mittauksen puolessa välissä näkyvä voiman ja siirtymän 

palautus johtui sylinterin ohjauslaitteen virhepainalluksesta. Määrätyllä puristuksella saavutettiin hie-

man yli 30 kN voima puristuksen loppuvaiheessa. Kuvaajista voidaan selkeästi erottaa useita jännityk-

sen purkautumisia, joissa vaikuttava voima äkillisesti putosi. Nämä voivat olla esimerkiksi uretaanin 

irtoamista virtausputkesta. 
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Kuva 35: Toimija A:n peltiliitoksen puristuskokeen voima ja siirtymä kuvaajina 

Kuva 36: Toimija A:n peltiliitoksen kohouma puristuskokeen lopussa 

Kuva 37: Toimija A:n peltiliitoksen poikkileikkaus kohouman kohdalta 
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Toimija B, sähkömuhvi #5, puristus 33.6 mm 

Puristettavan putken pituus oli 1680 mm, joten sitä puristettiin kasaan noin 33.6 mm (2 % koko pituu-

desta). Kokonaisuus vaikutti kohtuullisen jäykältä, voima nousi varsin nopeasti siirtymän funktiona. 

Liitoksessa ei tapahtunut silminnähden suuria muodonmuutoksia. Suojakuori meni lyttyyn päistään. 

Voima- ja siirtymädata on esitetty kuvassa 38. Tässä tapauksessa saavutettiin yli 40 kN voima, jota 

ennen tapahtui muutama pieni jännityksen purkautuminen. 

Kuva 38: Toimija B:n sähkömuhviliitoksen puristuskokeen voima ja siirtymä kuvaajina 

Toimija B, holkki #6, puristus 33.3 mm 

Puristettavan putken pituus oli 1665 mm, joten sitä puristettiin kasaan noin 33.3 mm (2 % koko pituu-

desta). Ulkoisesti havaittavia muodonmuutoksia ei liitoksessa tapahtunut. Suojakuori meni reilusti lyt-

tyyn päistään. 

Voima- ja siirtymädata on esitetty kuvassa 39. Putki oli tällä kertaa erittäin jäykkä 40 kN puristusvoi-

maan asti, jonka jälkeen putken päädyt menivät pahasti lyttyyn (kuva 40).  
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Kuva 39: Toimija B:n holkkiliitoksen puristuskokeen voima ja siirtymä kuvaajina 

Kuva 40: Suojakuoren toinen pääty Toimija B:n holkkiliitoksen puristuskokeen lopussa 
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Toimija A, sähkömuhvi #8, puristus 33.7 mm 

Puristettavan putken pituus oli 1685 mm, joten sitä puristettiin kasaan noin 33.7 mm (2 % koko pituu-

desta). Liitoksessa ei tapahtunut silminnähden suuria muodonmuutoksia. Suojakuori meni lyttyyn päis-

tään. 

Voima- ja siirtymädata on esitetty kuvassa 41. 50 kN voimaan yltävä piikki johtuu väärään väliin jää-

neestä kierretangon pätkästä, jonka poistamisen jälkeen koetta jatkettiin. Voima siirtymän suhteen –

kuvaajasta nähdään tähän liittyen plastisen muodonmuutoksen vaikutus. Suurempia jännityksen va-

pautumisia ei tätä putkea puristettaessa tapahtunut. 

Kuva 41: Toimija A:n sähkömuhviliitoksen puristuskokeen voima ja siirtymä kuvaajina 
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5. Yhteenveto

Virtausputken vetojännitys ei aiheuttanut havaittavia vaurioita mihinkään liitostyyppiin. Huomioita eri 

liitoksista on koottu alla esitettyyn taulukkoon. 

Liitos Kokeet* Täyttö** Huomioita 

Toimija A: Pelti OK OK Puristuksella peltiliitoksen reunan kohdalle ilmestyy ko-

houma – ei varsinaisia vaurioita. Jatkoksen uretaani hieman 

elementtiä huokoisempaa. Elementin suojakuori irtosi 

”puhtaasti”. Venymät mitattu, tulokset sivulla 20. 

Toimija A: Holkki OK OK Jatkoksen uretaani selvästi elementtiä huokoisempaa. Ele-

mentin suojakuori irtosi ”puhtaasti”. 

Toimija A: Sähkömuhvi OK OK Elementin suojakuori irtosi ”puhtaasti”. Puristuskoe ei ai-

heuttanut vaurioita liitokseen. 

Toimija B: Pelti OK (Virhe) Jatkoksen toisen pään uretaaniliitos erittäin hauraasti 

kiinni, liitoksessa matalia mutta laajahkoja onkaloita.  

Toimija B: Holkki OK Virhe Jatkoksen uretaanitäyttö epäonnistunut, ilmalla ja kosteu-

della on suora reitti suojakuoren sisäpinnasta virtausputken 

ulkopintaan. Uretaani tarttunut suojakuoreen ja holkkiin 

erittäin tiukasti. Venymät mitattu, tulokset sivulla 17. Puris-

tuskoe ei aiheuttanut vaurioita liitokseen. 

Toimija B: Sähkömuhvi OK Virhe Jatkoksen uretaanitäyttö epäonnistunut, ilmalla ja kosteu-

della on suora reitti suojakuoren sisäpinnasta virtausputken 

ulkopintaan. Jatkoksen uretaani tiivistä, mutta sisältää yk-

sittäisiä kuplia. Venymät mitattu, tulokset sivulla 12. Puris-

tuskoe ei aiheuttanut vaurioita liitokseen. 

Oulun Energia: Pelti OK OK Tätä liitosta kuormitettiin muita rajummin. Jatkoksen ure-

taani oli elementtiä hieman huokoisempaa. Elementin ure-

taani oli heikosti suojakuoressa kiinni. 

Oulun Energia: Holkki OK OK Jatkoksen uretaani oli elementtiä huomattavasti huokoi-

sempaa.  

* Säilyikö liitos vahingoittumattomana kokeissa

** Oliko jatkoksen uretaanitäyttö onnistunut 

Liitosten uretaanin havaittiin olevan vaihtelevan laatuista, paikoin hyvinkin huokoista. Uretaani-ure-

taani liitos Toimija B:n peltiliitoksessa oli tarttunut vain välttävästi. Kyseisen liitoksen rajapinnassa oli 

silmin havaittavia onkaloita, ja liitoksesta oli vaikeaa leikata koepalaa murtamatta sitä leikkausvai-

heessa. Muutoin uretaaniliitokset olivat kiinnittyneet hyvin. 
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Toimija B:n yhdellä ilman poistoreiällä varustetuista holkki- ja sähkömuhviliitoksista löytyi suurempi 

ongelma epäonnistuneen uretaanitäytön muodossa. Syyksi epäiltiin vain yhden ilmareiän käyttöä 

(reagointivaiheessa poistuvalle ilmalle), tai liian vähäistä vaahdon määrää. 

Suojakuoren ja uretaanin puristaminen 2 % lyhemmäksi ei rikkonut liitoksia. Liitosten jäykkyyserojen 

arvioiminen kyseisistä mittauksista on mahdotonta, koska suojakuori, uretaani ja uretaanin liitos vir-

tausputkeen vaikuttavat tuloksiin vahvasti. Näissä olevat erot ovat tuntemattomia, mutta oletettavasti 

huomattavia. 

Suojakuoren ja eri liitosten saumojen yli sekä virtausputkista mitatuissa venymissä on käytettyjen tek-

niikoiden vuoksi suurehkot mittausvirheet. Jos suojakuoren venymästä suhteessa virtausputken veny-

mään halutaan tarkempaa tietoa, täytyy suorittaa kattavia venymäliuskamittauksia. Saadut tulokset 

ovat kuitenkin suuntaa-antavia, ja niiden perusteella liitostyypistä riippuen suojakuoren venymä on 

luokkaa 5 % - 30 % virtausputken venymästä. 

Kokeiden perusteella näyttäisi siltä, että virtausputken suoraviivaiset lämpöliikkeet eivät vahingoita 

putken liitoksia. Koko putkielementin taivutus voisi mahdollisesti repiä uretaaniliitoksen osittain auki, 

mutta kyseisen tilanteen tutkimiseksi täytyisi rakentaa erilainen koejärjestely. 
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