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Hukkalämmön talteenotto 
jätevedestä
Lämmön talteenoton energiatase kaupungissa ja vaikutus jätevesien 
käsittelyyn

Arttu Pitkänen: arttu.pitkanen@fluidit.com
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Yleistä



Kiinteistön energiatase 
lämpöenergialle
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Taloyhtiön energiakirja, 2011. Saatavissa 
https://issuu.com/mediat/docs/taloyhtion_energiakirja/5?e=3655359/2694760



Kiinteistön energiatase 
lämpöenergialle
• Kiinteistöillä jäteveden mukana menetetty energia vastaa ikkunoiden kautta poistuvaa 

lämpöenergiaa, joka vastaa noin 20 % kaikista lämpöhäviöistä

• Ilmanvaihdon mukana menetetty lämpöenergia suurin yksittäinen tekijä lämpöhäviöissä 
(30—40 %)

• Rakennusten uudistuessa jäteveden mukana siirtyvä lämpöenergia kasvattaa suhteellista 
osuuttaan häviöissä

14.3.2022 5



Jäteveden hukkalämmön talteenoton 
toteutusvaihtoehdot
• Lämmön talteenotto on mahdollista tehdä:

• Jätevedenpuhdistamolla tai sen jälkeen
• Kiinteistöillä
• Keskitetysti pumppaamoilla

• Jätevedenpuhdistamolla tai sen jälkeen lämmön talteenottoa tehdään nykyäänkin 
yleisesti

• Kiinteistöillä ja keskitetysti pumppaamoilla jäteveden hukkalämpöä ei yleisesti 
hyödynnetä

• Hyötyjä verkoston alkupäässä tehdyssä lämmön talteenotossa on lämpöhäviöiden 
minimointi ympäristöön

• Vaarana on jäteveden lämpötilan laskeminen liian matalaksi puhdistusprosesseille
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Jäteveden hukkalämmön talteenoton 
toteutusvaihtoehdot
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Tutkimushanke
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Hankeen taustaa
Yleisesti:

• Tarkoituksena tarkastellaan kokonaisvaltaisesti 
veden sisältämää lämpöenergiaa sekä lämmön 
hyödyntämisen että jätevedenkäsittelyn 
näkökulmasta

• Ajoittuu vuosille 2021–2022

• Ympäristöministeriön myöntämä valtionavustus

Hanke jakautuu kuuteen erilliseen työpakettiin:

1. Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa
2. Lämpötilan muutokset ja vaikutus 
jätevesiverkostossa
3. Lämpötilan vaikutus typenpoistoon
4. Lämmönvarastoinnin innovatiiviset menetelmät
5. Käytännöt, ehdot ja ohjauskeinot
6. Ristikkäisvaikutukset, yhteenveto ja 
johtopäätökset
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Työpaketti 2

• Jätevesiverkoston termodynaamiseen tarkasteluun tarvittavan sovelluksen kehitys, 
kalibrointi ja validointi

• Turun ja Helsingin verkostomallien rakentaminen

• Verkostosimuloinnit nykyisessä tilassa

• Verkostosimuloinnit lämmöntalteenoton yhteydessä
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Simulaattorin kehitys
6 kuukauden laskenta yhdessä diassa:

• Lämpöhäviöiden laskenta osaksi 
EPASWMM pohjaista laskentaa
• Lämmön johtuminen putkesta

maaperään
• Konvektio ilman ja jäteveden välillä
• Parametrien määrittäminen

• Haasteena oli laskennan raskaus, joka oli 
saatava mahdollisimman kevyeksi suurille 
jätevesiverkoille

• Lopputuloksena saatiin nopea ja tarkka
simulaattori jätevesiverkostojen 
virtauksen ja lämpötilan laskentaan  
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Turun ja Helsingin verkostomallit
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• Verkostomallit sisälsivät kummatkin yli 
500 km verkostoa

• Jäteveden tuotanto perustui puhtaan 
veden kulutukseen

• VTT Oy teki syötettävän jäteveden 
lämpötilan aikasarjat malliin

• Malleissa huomioitiin myös verkostojen 
vuodot



Turun verkostomallin lämpötila 
syyskuussa
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Kuvissa verkoston lämpötilat tilanteessa 
ennen lämmön talteenottoa ja sen 
yhteydessä

Lämpötila laskee puhdistamolla 2.0 °C, 
joka vastaa -11.2 % muutosta

Tuloksissa ollaan eniten kiinnostuneita 
jäteveden lämpötilasta puhdistamolla

Yhden asteen lasku syötettävän jäteveden 
lämpötilassa laski jäteveden lämpötilaa 
puhdistamolla 0.42 °C

Helsingin tulokset vastasivat 
suuruusluokiltaan Turun tuloksia

LTONORMAALI



Työpaketin keskeisimmät tulokset
Lämmön talteenotto ei aiheuta missään skenaarioissa jäätymis- tai tukosriskejä 
verkostoihin

Yhden asteen laskeminen syötettävän jäteveden lämpötilassa laskee lämpötilaa 
puhdistamolla noin 0.44 °C

Kiinteistöillä tehtävä talteenotto on helpointa suorittaa kesä-joulukuussa

Helmi-maaliskuussa lämpötila laskee puhdistamolle todennäköisesti liian alhaiseksi 
lämmön talteenoton yhteydessä

Syksyllä maaperä jopa lämmittää jätevettä lämmön talteenoton yhteydessä

Helsingissä säästöt lämpöhäviöissä jopa 7.9 MW verrattuna perinteiseen lämmön 
talteenottoon jätevedenpuhdistamolla

Turun verkossa säästöt olivat pienemmät, koska puhdistamo sijaitsee lähempänä 
keskusta-aluetta
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Hankeen lopulliset tulokset
Hankkeen lopulliset tulokset eivät ole vielä julkisia

• Ilmestyvät kotisivuille vuoden loppuun mennessä: https://www.hsy.fi/jatevesilampo/

Tulokset sisältävät kustannuslaskennan siitä, onko kiinteistöillä tehtävä hukkalämmön 
talteenotto taloudellisesti kannattavaa

Taloyhtiöiden kannalta konkreettisten toimien tekeminen on vielä kaukana tulevaisuudessa 
(jos milloinkaan)

Todennäköisesti kustannustehokkain ratkaisu tulevaisuudessa olisi keskitetty lämmön 
talteenotto jäteveden pumppausten yhteyteen, jolloin kiinteistöihin ei asenneta
lämpöpumppuja
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Kysymyksiä 
hankkeesta?


