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1

JOHDANTO
Tämä raportti on osa Hämeen Ammattikorkeakoulun Tarkalla ohjauksella
energiatehokkuutta –hanketta. Hanke sisältää sekä kehittämisosion että investointiosion.
Tämä raportti on laadittu osana hankkeen kehittämisosiota ja se vastaa kehittämisosion
pilottikohteista AgriToukolaa koskeviin tavoitteisiin.
Hankesuunnitelmassa on mainittu AgriToukolan pilottikohteen tavoitteiksi seuraavaa:
”Hankkeessa mukana olevan AgriToukola Oy:n suhteen tavoitteena on suunnitella ja
testata
lämpövarastoinnin
hyödyntämistä
hukkalämmön talteenotossa
ja
kuormitushuippujen tasoittamisessa, sekä jäähdytyksessä.” AgriToukola Oy:n kanssa
käytyjen keskusteluiden perusteella, selvitystarve tarkentui seuraaviin kohteisiin:
- kasvatuskanaloiden poistoilman lämmöntalteenottolaitteistoon investoimisen
kannattavuus
- viljakuivurin lämmöntalteenottolaitteiston investoimisen kannattavuus
- aurinkoenergiajärjestelmään investoimisen kannattavuus.
Tässä raportissa käsitellään edellä mainituista kasvatuskanaloiden poistoilman
lämmöntalteenottolaitteistoihin ja niiden investoimiseen liittyvään kannattavuuteen.
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2.1

AGRITOUKOLA OY
Yleistä

AgriToukola Oy on yritys, minkä avainliiketoimintaa ovat broilerien kasvatus, vilja- ja
öljykasvien viljely sekä erilaisten maatalouskoneiden maahantuonti ja jälleenmyynti.
(AgriToukola Oy, 2018)
2.2

Energian hankinta

AgriToukolan tilalla Kangasalan Sahalahdessa on n. 1 MW tehoinen hakelämpölaitos.
Hakekattilalta tuottaa lämpöä tilan kiinteistöjen lämmitykseen sekä viljan kuivaukseen
syksyisin. Lämpöenergian hinnaksi muodostuu tilan omistajan mukaan 22,5 €/MWh.
Vertailun vuoksi pellettilämmitysenergian keskimääräinen kuluttajahinta toukokuussa 2017
oli noin 56 €/MWh (sis. alv 24 %). (Toukola, 2017)
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3
3.1

KANALAN SISÄILMAOLOSUHTEET
Kanalan ilmanvaihto

AgriToukola Oyn tarkastellussa kanalassa on tyypillinen alipaineilmanvaihtojärjestelmä.
Kyseisessä järjestelmässä ilmaa vaihdetaan poistoilmapuhaltimien avulla ulkoilman tullessa
rakennukseen säätyvistä tuloilmaventtiileistä. Tuloilma lämmitetään venttiilien edessä
olevien vesikiertoisen radiaattorien avulla. Periaatekuva alipaineilmanvaihtojärjestelmästä ja
kanalan lämpövirroista on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1 Kanalan alipaineilmanvaihto ja lämpövirrat. (muokattu lähteestä: (Rajaniemi & Ahokas, Direct energy
consumption and CO2 emissions in a Finnish broiler house - a case study, 2015))

Eläinsuojien ilmanvaihtotarpeen määrittelee joko hiilidioksidipitoisuus, lämpötila tai
suhteellinen kosteus. Minimi-ilmanvaihtovirta määritetään talviolosuhteissa ja maksimiilmavirran määrittelee puolestaan kesäaikainen lämmönpoiston tarve, kun ulkoilman
lämpötila on suurimmillaan ja lämpötilaa pyritään hallitsemaan ilmanvaihdolla. Maksimi
ilmanvaihtovirta voi olla kymmenkertainen minimi-ilmanvaihtovirtaan nähden. (Heimonen,
ym., 2009) Lämmöntalteenotto on hyödyllinen lähinnä minimi-ilmanvaihtomäärillä
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Kanalan sisäiset kuormat1

Kuten edellä on mainittu, kanaloiden ilmanvaihtomäärä perustuu hiilidioksidipitoisuuteen
suhteelliseen kosteuteen tai lämpötilaan, joista kaikkia kolmea kanat tuottavat.
Ilmanvaihtotarpeen määrittämiseksi tulee näin ollen tietää millä tasolla kanat tuottavat näitä
kolmea eri tekijää. Tässä lämmön-, kosteuden ja hiilioksidin tuottoa kutsutaan sisäisiksi
kuormiksi. Sisäiset kuormat lukuun ottamatta valaistusta on määritetty Commission
Internationale du Génie Rural (CIGR) vuosina 1984 ja 2002 julkaistuihin raportteihin ”Report
of Working Group on Climatization of Animal Houses” ja ”Climatization of Animal House - Heat
and moisture production at animal and house levels, joissa annetaan kaavoja sisäisten
kuormien laskentaa varten.
3.2.1 Kanojen lämmöntuotto
Kanaloissa tarvittava lämmitysenergia tuotetaan lämmityslaitteiden lisäksi kanaloiden omalla
lämmöntuotolla ja valaistuksella. Yksittäisen kanan lämmöntuotto kasvaa niiden fyysisen
koon kasvaessa. Lämmöntuotto jakaantuu sekä tuntuvaan että latenttiin lämmöntuottoon.
Tuntuva lämmöntuotto nostaa sisäilman lämpötilaa ja latenttilämmöntuotto siirtyy
sisäilmaan vesihöyryn muodossa. Lämmöntuotto riippuu kanan koon lisäksi myös ympäristön
lämpötilasta siten, että mitä suurempi ympäristön lämpötila on, sitä vähemmän kana tuottaa
lämpöä. Myös vuorokausirytmi vaikuttaa lämmöntuottoon kanojen aktiivisuuden
vaihdellessa vuorokauden ajan mukaan. Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti kanalassa
pidetään 6 tunnin pimeä jakso, jolloin valaistusta ei ole päällä (Vna 375/2011, 2011). Tällöin
kanojen aktiivisuus ja sitä myötä lämmöntuotto laskee. Aktiivisuuden oletetaan laskevan 25
% päivän aktiivisuudesta CIGR:n julkaisun mukaisesti. (Pedersen & Sällvik, 2002)
Yksittäisen kanan kokonaislämmöntuotto riippuu massan funktiosta seuraavan kaavan (1)
mukaisesti (Pedersen & Sällvik, 2002):
𝑃
missä
𝑃
𝑚

=
=

= 10,62 ∙ 𝑚

,

(1)

lämmön kokonaistuotto (kg/h),
kanan massa (kg/m3).

CIGR:n mukaan tuntuva lämmöntuotto (per lämmöntuottoyksikkö) riippuu ympäristön
lämpötilasta kaavan (2) mukaisesti (Pedersen & Sällvik, 2002).

1

Kanalan sisäisillä kuormilla tarkoitetaan tässä energia- ja ilmanvaihtolaskelmissa käytettäviä kanojen lämmön-,
kosteuden- ja hiilidioksidintuottonopeutta sekä kanalan valaistuksen aiheuttamaa lämpökuormaa.
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𝑃 = 0,61 ∙ 1000 + 20 ∙ (20 − 𝑡) − 0,228 ∙ 𝑡
missä
𝑃
𝑡

=
=

(2)

tuntuva lämmöntuotto (W),
ympäristön lämpötila (°C).

Kun yhdistetään edellä mainitut kaavat, saadaan yksittäisen kanan tuntuvalle lämmöntuotolle
massan ja ympäristön lämpötilan funktiona kaava (3) (Pedersen & Sällvik, 2002).
𝑃 = 10,62 ∙ 𝑚
missä
𝑃

=

,

{0,61 ∙ [1000 + 20 ∙ (20 − 𝑡)] − 0,228 ∙ 𝑡 }

(3)

yksittäisen kanan tuntuva lämmöntuotto (W).

3.2.2 Kosteuden tuotto
Kosteuden tuoton oletetaan muodostuvan
lämmöntuoton erotuksena kaavan 4 mukaisesti.
𝑃 =𝑃
missä
𝑃

kokonaislämmöntuoton

tuntuvan

(4)

−𝑃

=

ja

latentti lämpöteho (W).

Näin laskettu lämpöteho oletetaan kuluvan kokonaisuudessaan kosteuden tuottamiseen ja
kosteustuotto lasketaan kaavalla 5.
𝐹=
missä
F
𝑙

=
=

(5)

∙ 3,6
kosteudentuotto (kg/h)
höyrystymislämpö (kJ/kg).

3.2.3 Hiilidioksidin tuotto
Hiilidioksidin tuotto lasketaan CIGR:n julkaisun (1984) mukaisesti kanojen massan funktiona
kaavan 6 mukaisesti.
𝐾 = 1,6155 ∙ 𝑚
missä
K
𝑚

=
=

,

hiilidioksidin tuotto (l/h),
kanan massa (kg/m3).

(6)
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3.2.4 Valaistus
Kanaloiden valaistus muuttuu osittain kasvusyklin mukana. Valaistus toimii täydellä teholla
kasvukauden alussa, minkä jälkeen valaistusta voidaan himmentää. Rajaniemi & Ahokas ovat
mitanneet erään kanalan valaistuksen kulutusta kasvatusjakson aikana. Mittaustulokset on
esitetty kuvassa 2. Kuvasta on johdettu aikataulu myös IDA malliin. Valaistuksen aikataulu
toimii siten, että mikäli sisälämpötilan asetusarvo on yhtä suuri kuin 34 °C (kasvukauden alku),
pidetään valaistus täydellä teholla. Kun sisälämpötilan asetusarvo laskee niin sekä yörytmi
että valaistustehon portaittainen laskeminen otetaan huomioon.

Kuva 2 Valaistuksen teho kasvukauden aikana (Rajaniemi & Ahokas, A case study of energy
consumption measurement system in broiler production, 2012).

Kaavoilla (3), (5) ja (6) lasketut kuormat kasvatusjakson aikana massan ja ympäristön
lämpötilan funktiona on esitetty liitteessä 1. Taulukon arvoja on käytetty simuloinnissa.
3.3

Lämpöhäviöt

Kanalan lämpöhäviöt muodostuvat vaipan johtumislämpöhäviöistä ja ilmanvaihdon
lämpöhäviöstä. Suurimman osan kanalan lämmöntarpeesta muodostaa varsinkin
talvikaudella ilmanvaihdon lämmitystarve. Pakkassäällä kylmän tuloilman lämmitystarve on
merkittävä, etenkin kasvatuskauden alussa, kun lämpötila kanalassa on suuri ja kanojen
lämmöntuotto on pieni. Kanojen kasvaessa kanalan sisälämpötilaa pudotetaan yleensä
(lähteestä riippuen) välillä 35 °C – 21 °C. Samalla välillä kanat kasvattavat massaa ja niiden
oma lämmöntuotto kasvaa. (Pedersen & Sällvik, 2002)
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3.3.1 Ilmanvaihto
Ilmanvaihtovirta perustuu joko lämmön, hiilidioksidin tai kosteuden poistoon. Näihin
tekijöihin perustuvat poistoilmavirrat voidaan määrittää kaavoilla 7, 8 ja 9.
𝑞 =
missä
F
𝜌
𝑥
𝑥

,

(

=
=
=
=

kosteudentuotto (kg/h),
ilman tiheys (kg/m3),
sisäilman kosteus (-),
ulkoilman kosteus (-).

,

𝑞 =(
missä
𝑐
𝑐

missä
𝑄
𝜌
𝑐
𝑡
𝑡

=
=
=
=
=

(8)

)

=
=
𝑞 =

(7)

)

tavoite hiilidioksidipitoisuus (ppm),
ulkoilman hiilidioksidipitoisuus (ppm).
∙

,

(

)

(9)

lämmöntuotto (kg/h),
ilman tiheys (kg/m3),
ilman ominaislämpökapasiteetti (J/kgK),
sisäilman lämpötila (°C),
ulkoilman lämpötila (°C).

Ilmavirran mukana poistuva lämpöteho voidaan määritellä kaavalla 10.
𝑃 = 𝑞 ∙ ℎ,
missä
𝑃
𝑞
ℎ

=
=
=

(10)

ilmavirran mukana poistuva lämpöteho (kW)
poistoilmavirran massavirta (kg/s)
poistoilman ja ulkoilman välinen entalpian erotus (kJ/kg)
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3.3.2 Johtumislämpöhäviöt
Johtumislämpöhäviöteho rakennuksen vaipan läpi voidaan määrittää rakenteen
lämmönläpäisykertoimen, ulko- ja sisälämpötilan erotuksen sekä rakenteen pinta-alan avulla
kullekin rakenteelle kaavan 11 avulla.
𝑃
missä
𝑃
𝑈
𝐴

4

=
=
=

=𝑈

𝐴

(𝑡 − 𝑡 )

(11)

johtumislämpöhäviöteho (W)
rakenteen lämmönläpäisykerroin (W/m2K)
rakenteen pinta-ala (m2).

ILMANVAIHDON LÄMMÖNTALTEENOTTO

Ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteet voidaan jakaa toimintaperiaatteen mukaisesti
kolmeen eri luokkaan: rekuperatiivisiin, regeneratiivisiin ja märkiin lämmönsiirtimiin.
Rekuperatiivisissa lämmöntalteenottolaitteissa virtaavat aineet eivät ole suoraan
kosketuksissa toisten kanssa, vaan lämpö siirretään jonkin väliaineen (epäsuora menetelmä)
tai pinnan (suora menetelmä) kautta. Regeneratiivisissa LTO-laitteissa lämpö varataan
johonkin massaan, mistä lämpö siirretään edelleen kylmään virtaukseen. Märissä LTOlaitteissa lämpöpinnat ovat märkiä ja vesi toimii lämmönsiirron väliaineena. Yleisimmin
ilmanvaihtokoneissa on käytössä joko rekuperatiivisella toimintaperiaatteella toimiva
levylämmönvaihdin tai regeneratiivisella periaatteella toimiva pyörivä lämmönvaihdin.
Kuvassa 3 on esitetty tyypillinen pientalon ilmanvaihtokoneen LTO-laite, missä on
rekuperatiivisesti toimiva ristivirtalevylämmönvaihdin.

Kuva 3 Lämmöntalteenottolaitteen virtausten merkinnät (Ympäristöministeriö, 2003).

Lämmöntalteenottolaitteiden tehokkuus voidaan kuvata joko tulo- tai poistoilman
lämpötilahyötysuhteella tai vuosihyötysuhteella, mitkä määritellään standardissa SFS-EN 308
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yhtä suurilla tulo- ja poistoilmavirtojen määrillä, joilla myös laitevalmistajat ilmoittavat
hyötysuhteen. Tuloilman lämpötilahyötysuhde kuvaa, kuinka paljon tuloilmaa lämpenee
suhteessa suurimpaan mahdolliseen määrään. Tuloilman lämpötilahyötysuhde lasketaan
kaavalla (12)
(12)

𝜂 =
missä
𝑡
𝑡
𝑡

=
=
=

lämmöntalteenoton jälkeinen tuloilman lämpötila (°C),
ulkoilman lämpötila (°C),
sisäilman lämpötila (°C).

Vastaavasti poistoilma lämpötilahyötysuhde kuvaa miten paljon lämpöä luovutettiin
suhteessa suurimpaan mahdolliseen määrään ja se lasketaan kaavalla (13).
(13)

𝜂 =
missä
𝑡

=

poistoilman lämpötila (°C).

Ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde kuvaa puolestaan talteen otetun
lämmön suhdetta ilmanvaihdon lämmitysenergian tarpeeseen ilman lämmöntalteenottoa.
Ilmanvaihtokoneen vuosihyötysuhde riippuu lämmöntalteenottolaitteen lisäksi mm.
ilmastosta jäätymiseneston vuoksi. Vuosihyötysuhde on määritelty kaavalla (14):
𝜂 =
missä
𝜂
𝑄
𝑄

=

(14)
=
LTO:n vuosihyötysuhde,
=
talteenotettu lämmitysenergia vuodessa (J),
ilmanvaihdon tarvitsema lämmitysenergia vuodessa (J).

Tämä voidaan myös määritellä ilmavirtojen entalpioiden ja massavirtojen avulla kaavan (15)
mukaisesti:
𝜂 =
missä
ℎ
ℎ
ℎ

=
=
=

(15)
lämmöntalteenoton jälkeinen tuloilman entalpia (kJ/kgK),
ulkoilman entalpia (kJ/kgK),
sisäilman entalpia (kJ/kgK).
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4.1

Markkinoilla olevat laitteet

Kanaloiden poistoilman lämmöntalteenotto –laitteistoja on saatavilla kaupallisesti, mutta
ProAgrialta saadun tiedon mukaan niitä ei ole käytössä Suomessa yhdessäkään kohteessa
(Mäenpää, 2017). Etelä-Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa lämmöntalteenottolaitteita on
asennettu useisiin kanaloihin (Mäenpää, 2017), (Keppola, 2018). Suomen ilmasto-olosuhteet
ovat haastavat ja ongelmia aiheuttaa laitteiden jäätyminen (Rajaniemi & Ahokas, Direct
energy consumption and CO2 emissions in a Finnish broiler house - a case study, 2015),
(Kiviniemi;Heikkinen;Heimonen;& Laamanen, 2013), (Mäenpää, 2017). Suomessa toimivia
jälleenmyyjiä ovat DavaFoods Oy ja Farmitilatec, joista ensimmäinen myy BigDutchmanin
lämmöntalteenottolaitetta ja jälkimmäinen Fancomin tuotteita. Seuraavissa kappaleissa on
esitelty edellä mainittujen ja muiden valmistajien LTO-laitteita.

4.1.1 BigDutchman Earny
BigDutchmanin
Earny
lämmöntalteenottoyksikkö
on
esitetty
kuvassa.
Sen
lämmöntalteenotto perustuu ristivirtalevylämmönsiirtimeen, mikä on yleinen myös
kotitalouksien lämmöntalteenotolla varustetuissa ilmanvaihtokoneissa. Mallista riippuen
Earny pystyy käsittelemään 12,000, 16 0000 tai 25 000 m3/h. Mitoitusarvoilla
lämmöntalteenottotehot ovat tällöin 81, 110 ja 170 kW. (DLG, 2014)

Kuva 4 Earny lämmöntalteenottoyksikkö (muokattu lähteestä: (DLG, 2014))

Jälleenmyyjän edustajan mukaan 30 000 linnun osastoon sopivan laitteen hankintahinta on
60 000 € (alv. 0 %), minkä lisäksi tulevat asennuskulut ym. (Keppola, 2018)
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4.1.2 SKOV
Tanskalainen SKOV mainostaa esitteissään kanaloiden poistoilman lämmöntalteenottoon
tarkoitettua laitetta. Kyseessä on ristivirtaperiaatteella toimiva levylämmönvaihtimeen
perustuva lämmöntalteenotto, Periaatekuva SKOVin LTO-laitteesta on esitetty kuvassa 5.
(SKOV, 2018) Jälleenmyyjän edustajan mukaan SKOV on lisäksi luopunut kokonaan kyseisen
tuotteen kehitys- ja myyntityöstä. Päätöksen taustalla ovat olleet laitteiden hinta sekä
toimintaongelmat. (Keppola, 2018) Lisäksi SKOVin oma edustaja ei suosittele laitettaan
käytettäväksi Suomen olosuhteissa jäätymisen vuoksi, sillä laite jäätyy -10 °C lämpötilassa
(Fransson, 2018)

Kuva 5 SKOVin lämmöntalteenottoperiaate (muokattu lähteestä: (SKOV, 2018))

4.1.3 American Aldes Ventilation Corp.
Aldes Ventilation Corporation on yhdysvaltalainen ilmanvaihtolaitteita valmistava yritys, mikä
valmistaa lisäksi LTO-laitteita maatalouksiin. Aldesin malli HRV 1200 on esitetty kuvissa 6 ja 7.
Tällä hetkellä markkinoilla on malli AERS 1250i, minkä luvataan olevan suorituskyvyltään
huomattavasti vanhaa mallia parempi. Aldesilla ei ole jälleenmyyjiä Suomessa. Aldesin
laitteiden suorituskyky on ollut hyvällä tasolla, mutta laitteessa on esiintynyt suodattimiin
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liittyviä ongelmia. Suodattimet ovat testikäyttöjen aikana tukkeutuneet usein ja puhdistusta
on tarvittu päivittäin. (Jacobson, 2018) Kuvasta 7 nähdään broilerikanaloissa kuivikkeesta
irtoava pöly.

Kuva 6 Aldes HRV 1200 Agricultural (muokattu lähteestä: (Liang;Tabler;Reynolds;Starkweather;& Jensen, 2011))

Kuva 7 Aldesin lämmöntalteenottolaite asennettuna (Liang;Tabler;Reynolds;Starkweather;& Jensen, 2011).

Aldesin LTO-laitteiden kehitystyöstä on julkaistu tutkimustuloksia Liang et al. (2011) ja Xu et
al. (2015). Ensimmäisen versio kyseisestä laitteesta on esitetty kuvissa X ja X. Laitetta on
kehittänyt edelleen Missourin yliopiston tohtori Shawn Yungsheng Xu yhdessä Missourin
vaihtoehtoisten energialähteiden tutkimuskeskuksen, Arkansasin yliopiston ja ALDES
Ventilation Corporationin kanssa. Kyseistä ilmanvaihtokonetta lämmöntalteenotolla on

14
testattu kahdessa kasvatuskanalassa kahden vuoden ajan Pettis Countyssä Yhdysvaltojen
Missourissa. Yhteen osastoon on asennettu 4 yksikköä, joista jokainen on vastaa
kapasiteetiltaan 13600 m3/h - 17000 m3/h. Tutkimusraportin mukaan testikanaloissa on
saavutettu sääolosuhteista riippuen 45 % - 50 % säästöt polttoaineen kulutuksessa. Toisen
kanalan laitteiston takaisinmaksuajaksi on ilmoitettu raportissa 5 vuotta. Testikanaloiden
lämmönlähteenä on propaani, minkä hinta on tällä hetkellä (helmikuu 2018) alueesta
riippuen noin 2,5 $/gallona mikä vastaa energian hintaa 75 €/MWh (US Energy Information
Administration, 2018). Raportin ajankohdan hinnasta kyseisellä alueella ei ole tietoa, mutta
energian hinta vaikuttaa luonnollisesti merkittävästi takaisinmaksuaikaan. Kyseisellä
energianhinnalla voidaan laskea investoinnin hinta käänteisesti, kun tiedetään laitteen
säästävän vuoden aikana olevan n. 4 000 gallonaa propaania (Xu;Xu;& Reed, 2015). Tämä
tarkoittaa energianhinnalla 2,5 $/gallona 10 000 $ säästöjä vuodessa, jolloin investoinnin
hinnaksi muodostuu ilman korkojen huomioimista 5 vuoden takaisinmaksuajalla 50 000 $,
tämän hetkisellä kurssilla noin 40 000 €. Laskelmassa voidaan olettaa olevan jonkin verran
epävarmuutta.
Kuvissa 8 ja 9 on esitetty vuorokausikohtaiset keskilämpötilat Suomen Jokioisissa sekä
Yhdysvaltojen Pettis Countyssä, mihin testilaitteistot on asennettu. Lisäksi lämmitystarveluku
Jokioisissa vuonna 2017 ja Pettis Countyssa on esitetty kuvien alla. Keskilämpötiloista
nähdään, että keskilämpötilojen vaihteluväli vuorokausien välillä on suurempaa Pettis
Countyssa, mutta lämmitystarveluvun perusteella ilmastot ovat lämmitystarpeeltaan melko
lähellä toisiaan. Lämpötilojen lisäksi lämmönvaihtimien suorituskykyyn vaikuttaa ulkoilman
kosteus, kun poistoilman kosteuden tiivistyminen lämmönsiirtopinnoille parantaa
lämmönvaihtimen lämmönsiirtokerrointa (ASHRAE, 2016). Ulkoilman kosteuspitoisuus ei
kylmällä säällä vaikuta kuitenkaan merkittävästi poistoilman kosteuteen, sillä kanalan
sisäinen kosteustuotto on huomattavasti suurempi verrattuna ulkoilman tuomaan
kosteuteen.
Näin ollen kyseinen testilaitteisto voisi alustavasti soveltua myös Suomen ilmastoon toimien
samalla suorituskyvyllä. Lisäksi tulisi kuitenkin huomioida, että kyseisen ilmastointilaitteiston
integroitavuudesta tyypillisiin alipaineilmanvaihtojärjestelmiin ei ole tarkempaa tietoa.
Tulosraportissa ei ole mainintaa laitteiston käytettävyydestä, mutta laitevalmistajan mukaan
etenkin tuloilman suodatuksen tukkeutuminen aiheutti testikäytön aikana ongelmia, sillä
esimerkiksi laitteen suodattimet täytyi koekäytön aikana puhdistaa päivittäin (Jacobson,
2018).
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Vuorokausikohtaiset keskilämpötilat
Jokioinen 2017
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Kuva 8 Jokioisten vuorokausikohtaiset keskilämpötilat vuonna 2017 (Ilmatieteen laitos, 2018).

Vuorokausikohtaiset keskilämpötilat
Pettis County 2017
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Kuva 9 Green Ridgen vuorokausikohtaiset keskilämpötilat vuonna 2017 (Missouri, 2018).

Lämmitystarveluvut S17 Green Ridgessä ja Jokioisissa vuonna 2017:
Green Ridge = 4059
Jokioinen = 4157
4.1.4 EPA Products
Iso-Britannialaisella lähinnä maatalouksien ohjausjärjestelmiä, valaisimia ja puhaltimia
toimittavalla yrityksellä on valikoimassaan myös kanaloiden LTO-laite. Laitteen periaatekuva
on esitetty kuvassa 10. Laitteella on Iso-Britannian ilmastossa saatu koekäytössä 45 – 50 %
säästöt lämmitysenergian kulutuksessa. Laitetta on saatavilla ilmavirtakapasiteeteillä 10 000
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m3/h ja 14 000 m3/h, mitkä vastaavat 30 000 linnun parvikoolla noin 13. ja 17. päivän minimiilmanvaihtovirtoja.

Kuva 10. EPA Productsin LTO-laite, missä tuloilma johdetaan LTO-laitteen läpi yksinkertaista
putkea pitkin ja poistoilma virtaa putken ympärillä lämmittäen tuloilmaa (muokattu lähteestä: (EPA
Products Ltd, 2018)).

4.1.5 Yhteenveto markkinoilla olevista laitteista
Suurin osa markkinoilla olevista laitteista perustuu levylämmönsiirtimeen. Osassa laitteista
on havaittu pölyisyyden aiheuttamaa suodattimien tukkeutumista, mikä heikentää laitteiden
käytettävyyttä. Suurimmasta osasta laitteista ei ole käyttökokemuksia Suomen ilmaston
kaltaisista olosuhteista ja näin ollen jäätyminen voi Suomessa käytettäessä aiheuttaa
ongelmia.
4.2

Aikaisempien tutkimusten tulokset

Kansainvälisiä tutkimuksia kasvatuskanaloiden lämmöntalteenottolaitteistoista löytyy
enemmän kuin Suomessa tehtyjä. Suomessa on tehty Valtion maatalouskoneiden
tutkimuslaitoksen (VAKOLA) toimesta maatalouden laitteiden tuotetestauksia, jotka
sisältävät kahden ilmanvaihtolaitteen lämmöntalteenotolla. Lisäksi VAKOLA on tehnyt
kattavampaa tuotetestausta lämmönvaihtimista ja kyseisen tutkimuksen tulokset on esitetty
Karhunen ym. tutkimusraportissa ”Lämmönvaihtimet eläinsuojien ilmastoinnissa ” vuodelta
1983. Tutkimuksessa on tutkittu tuolloin markkinoilla olevien poistoilman lämpöä
hyödyntävien lämmönsiirtimien suorituskykyä sikaloiden lämmityksessä. Tutkimuksessa
mukana olleet lämmönvaihtimet ja niiden tyypit:
1) Enerpak - levylämmönvaihdin
2) Kukkurainen - yksinkertainen levylämmönvaihdin
3) Lämpö-Sampo - levylämmönvaihdin
4) Moisio/Virrankoski - maalämmönvaihdin
5) maaputkilämmönvaihdin
VAKOLA:n tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, pystytäänkö lämmöntalteenotolla
korvaamaan erilliset lämmittimet kokonaan. Laitteiden soveltuvuudesta kasvatuskanaloiden
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käyttöön ei ole tietoa, mutta laitteiden ilmanvaihtomäärien mitoitusarvojen suhteen
(taulukko 1) osa laitteista voisi soveltua kanalakäyttöön.
Taulukko 1 Vakolan lämmönvaihtimien suorituskyvyn tutkimuksen tuloksia
(Karhunen;Mykkänen;Nieminen;Wikstén;& Saloniemi, 1983).

Enerpak
Kukkurainen
Lämpö-Sampo
Moisio/Virrankoski
Maaputki

Mitoitusilmavirta
[m3/h]
17 000
14 000
8 000
13 500
340

Hyötysuhteet
max. [%]
24
18
66
35

Tutkimusten lisäksi Vakolan koetusselostusten arkistosta löytyy kaksi ilmanvaihtolaitetta
lämmöntalteenotolla. Näistä toinen on aiemmassakin tutkimuksessa mukana ollut Enerpakin
lämmöntalteenottolaite. Toinen laite on Kärppä lämmönvaihdin ja ilmanvaihtolaite (esitetty
kuvassa 11), minkä koetusselostus on vuodelta 1984.

Kuva 11 Kärppä lämmönvaihdin ja ilmanvaihtolaite (VAKOLA, 1984).
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Kärppä-laitteen ilmanvaihtovirta on koetuksen mukaan ollut 660-2500 m3/h ja hyötysuhteen
29-18%. Hyötysuhteella 18 % ja ilmavirralla 2500 m3/h laitteella saavutettu energian säästö
on ollut parhaimmillaan noin 7200 kWh tammikuun kasvatusjaksolla. (VAKOLA, 1984)
Kiviniemi et al. ovat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n raportissa
”Broilerihallin ilmanvaihdon hienosäätö” (2013) laskeneet lämmöntalteenottolaitteella
saatavia säästöjä. Raportissa laskettiin lämpötilahyötysuhteen 70 % lämmönsiirtimen
lämmöntuottoa tuloilman esilämmityksessä. Lämmöntalteenottolaitteen ilmavirran
kapasiteettina pidettiin laskennassa 5. kasvatuspäivän minimi-ilmavirtaa ja 10.
kasvatuspäivän ilmanvaihdon minimi-ilmavirtaa. Tällöin LTO-laitteen tuottaman lämmön
osuus ilmanvaihdon lämmitystarpeesta on kasvatusjakson alkuvaiheessa korkea, kun
ilmanvaihdon kokonaismäärä on lähellä niiden kapasiteetin ylärajaa. Raportissa laskettiin ko.
lämmönvaihtimilla energian säästön olevan noin 57 000 kWh ja 88 700 kWh kuuden
kasvatusjakson aikana vuodessa. Jos lämmön hintana pidetään 22,5 €/MWh saadaan
vuosittaisiksi säästöiksi 1282,5 € ja 1995,75 €.
4.3

Kanalan ilman aiheuttamat lämmöntalteenoton haasteet

Lämmönvaihtimille kanalan olosuhteet tekevät haastaviksi lintujen virtsasta haihtuva
ammoniakki ja kuivikkeen pöly. Ammoniakki asettaa lämmönvaihtimien materiaaleille
korroosion keston suhteen vaatimuksia ja tukkeutumisen ja lämpöpintojen
lämmönsiirtokertoimen heikkenemisen suhteen. Ammoniakin aiheuttamaa korroosiota
vastaan voidaan suojautua oikeanlaisilla materiaalivalinnoilla esim. muovisilla
lämmönsiirrinpinnoilla. Tämä aiheuttaa toisaalta lämmönsiirron heikkenemistä. Poistoilman
pölyisyyden vuoksi se tulee suodattaa ennen ilman tuomista lämmönvaihtimen
lämmönsiirtopinnoille ja -kanaviin. Suodattimien tukkeutuminen on ollut haasteena ainakin
Aldesin lämmönvaihtimissa. Lämmöntalteenottotekniikan kehittymistä ja käyttöönottoa
voivat hidastaa taloudelliset tekijät. Usein maatiloilla lämpöenergian hinta on suhteellisen
edullista, mikä aiheuttaa sen, että investointeja ei saada kannattavaksi.

5

KANALAN ENERGIASIMULOINTI

IDA ICE malli on tehty kanalan energiankulutuksen simulointia varten. Energiankulutus
muodostuu vaipan ja ilmanvaihdon lämpöhäviöistä. Todelliset kuormat on pyritty
mallintamaan lähdekirjallisuutta hyödyntäen. Näitä ovat lämmön tuotto, kosteuden tuotto,
hiilidioksidin tuotto ja valaistus. Kanalan kokona ja kasvuerien määränä on käytetty tyypillisiä
kirjallisuudesta löytyneitä arvoja.
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5.1

Mallinnuksen lähtötiedot

Kooste mallinnetun kanalan lähtötiedoista on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Kanalan mallinnuksen lähtötiedot.

Kasvuerien määrä

6 1/a

Parven koko

30 000 kpl

Kuolleisuus

4%

Osaston pinta-ala
Kanojen elopaino

1615 m2
2,4 kg

Lämpökuorma
Kosteuskuorma
CO2-kuorma
Lämpötila

9W
3,87 *10-6 kg/s
1,5 mg/s
35-21 °C

LTO-toiminta

poissa
päältä
toukokuu-elokuu

5.2

Kommentit
tyypillisesti joko 6 tai 7 kasvuerää
(Kiviniemi;Heikkinen;Heimonen;&
Laamanen, 2013)
perustuu raporttiin
(Kiviniemi;Heikkinen;Heimonen;&
Laamanen, 2013)
kuolleisuuskerroin kasvupäivän funktiona
= 1/n0,0112507 (johtaa 4 prosentin
kuolleisuuteen 35 kasvupäivän aikana)
leveys 19 m pituus 85 m
kanojen elopainoksi oletetaan 2,4 kg
kasvatusjakson lopussa, elopainoksi
oletetaan 30 g kasvatusjakson alussa
tuntuva 2,4 kg broilerin lämpökuorma
2,4 kg broilerin tuottama kosteuskuorma
2,4 kg broilerin tuottama CO2 massavirta
HK:n broileripäiväkirjan suosituksen
mukaisesti

Geometria

Mallinnetun kanalan geometria on esitetty kuvassa 12. Orientaatio pohjois-etelä akselin
suhteen vastaa mallinnuksen kohdekanalaa. Kanalassa on kuvan mukaisesti kaksi osastoa,
joista toinen on ainoastaan mallinnettu.
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Kuva 12 Mallinnuksen kohteena oleva kanala IDA ICEssä ja satelliittikuvassa (GoogleMaps).

5.3

Sisäiset kuormat

Yksittäisen kanan maksimi lämpökuorma on otettu talukosta 2, kun kasvatusjakson lopun
keskimääräisenä elopainona2 on käytetty 2,4 kg, mikä vastaa noin 1,7 kg
teuraspainotavoitetta1. Kanojen lämmöntuotto lasketaan erikseen Excel-tiedostossa, mistä
voi vaihtaa alkuarvoja esimerkiksi elopainoa tai parven kokoa. Vuorokausirytmi huomioidaan,
olettamalla kanojen aktiivisuuden laskevan 75 %:iin kokonaisaktiivisuudesta. Kanojen
lämmöntuoton, kosteustuoton ja hiilidioksidituoton suhteelliset osuudet suurimmasta
tuotuosta kasvatusjakson aikana on esitetty kuvassa 13.

Kuormien jakautuminen kasvatusjaksolle
OSuus suutimmasta

1,2
1
0,8
0,6

CO2-tuotto

0,4

Lämmöntuotto
Kosteustuotto

0,2
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Kasvupäivä
Kuva 13 Kanojen lämmöntuoton, kosteustuoton ja hiilidioksidituoton kertoimet.

Valaistuksen teho on laskettu perustuen Rajaniemen ja Ahokkaan tutkimuksessa ”A case
study of energy consumption measurement system in broiler production” (2012) esitettyyn
tutkimuksen kohdekanalan valaistustehoon, mikä oli 1,87 W/m2. Valaistusvoimakkuuden
säätö kasvatusjakson aikana on otettu samasta tutkimuksesta kappaleen 3.2 kuvan 2
2

Elopainolla tarkoitetaan kanan painoa ennen kynimistä ja teurastusta (teuraspaino). Teuraspaino on noin 72 %
elopainosta.
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mukaisesti. Simulointiohjelmaan tehty valaistuksen aikataulu yhden kasvujakson aikana on
esitetty kuvassa 14. Kuvassa esitetyn aikataulun lisäksi huomioidaan erillisellä kertoimella
yörytmi, jolloin valaistus sammutetaan kello iltayhdeksän ja aamukolmen väliseksi ajaksi,
lukuun ottamatta kasvatusjakson alkua, jolloin valaistus on täydellä teholla muutaman
päivän. Kasvatusjaksojen välillä valaistuksen oletetaan olevan puolella teholla kello seitsemän
ja viiden välillä.

Kuva 14 Valaistuksen aikataulu.

5.4

Rakenteet

Mallinnetun kanalan ulkovaipan rakenteiden lämmönläpäisykertoimina (U-arvoina) on
käytetty Maa ja metsätalousministeriön rakentamismääräysten ja –ohjeiden (MMM-RMO)
liitteen 10 osan Maatalouden tuotantorakennusten lämpöhuolto ja ilmasto C2.2. antamia
suosituksia. Mallissa käytetyt rakenteet on esitetty taulukossa 3.
Taulukko 3 Rakenteiden U-arvot.

Rakenne
ulkoseinä
yläpohja
alapohja

U-arvo
[W/m2K]
0.30
0.22
0.58
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5.5

Ilmanvaihto

Ilmanvaihdon ohjaus perustuu MMM-RMO:n ohjeen arvoihin kanaloiden suurimmasta
sallitusta
suhteellisesta
kosteudesta,
hiilidioksidipitoisuudesta
ja
sisäilman
tavoitelämpötilasta. Tätä varten ilmanvaihdon ohjaus määräytyy mallissa PI-säätimillä, joko
lämpötilan, kosteuden tai CO2 -pitoisuuden mukaan. Poistoilmavirtaa säädetään näiden
kolmen tekijän perusteella. Esimerkki tammikuun kasvatusjakson ilmanvaihdon
ohjaussignaaleista on esitetty kuvassa 15. Kuvasta nähdään, että kylmällä ilmalla
kasvatusjakson alussa ilmanvaihdon tarpeen määrittelee hiilidioksidi ja kasvatusjakson
lopussa pääsääntöisesti lämpötila tai kosteus. Mallista ilmanvaihdosta vastaa yksi
poistoilmapuhallin,
minkä
kapasiteetti
on
asetettu
kattamaan
suurimman
ilmanvaihtotarpeen. Kasvatusjakson aikainen laskettu minimi-ilmanvaihtovirta on esitetty
kuvassa 16. Vertailun vuoksi kuvassa on esitetty myös CIGR:n kaavalla laskettu minimiilmanvaihtovirta.

Kuva 15 Ilmanvaihdon ohjaus yhden kasvatusjakson aikana.
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Minimi-ilmanvaihto [m3/h]

Simuloidut ja CIGR:n minimi-ilmanvaihtovirrat
45000,00
40000,00
35000,00
30000,00
25000,00
20000,00
15000,00
10000,00
5000,00
0,00
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Kasvatuspäivä
Simulointi

CIGR

Kuva 16 Ilmanvaihtomäärät kasvatusjakson aikana.

5.5.1 Lämmöntalteenotto
LTO-laitetta ohjataan aikataulun ja pyyntilämpötilan mukaisesti. Pyynti on asetettu 1
celsiusastetta pienemmäksi kuin sisäilman tavoitelämpötila. Aikatauluohjaus poistaa LTOlaitteen käytöstä, toukokuun ja elokuun lopun väliseksi ajaksi. IDA ICE:n
lämmöntalteenottolaitteen parametreinä annetaan laitteen tehokkuus, kapasiteetti ja alin
sallittu lämpötila jäätymisen estoa varten. Tehokkuudella tarkoitetaan mallissa tuloilman
lämpötilahyötysuhdetta. Simuloinnissa LTO-laite pyrkii nostamaan tuloilman lämpötilan
pyyntiä vastaavaksi, mikäli annetut parametrit tehokkuudesta sen sallivat.
5.6

Lämmitys ja jäähdytys

Lämmitystä ohjataan tavoitelämpötilan mukaisesti, mikä on mallissa asetettu olemaan HK
broileripäiväkirjan suositusten mukainen (Kiviniemi;Heikkinen;Heimonen;& Laamanen,
2013). Tavoitelämpötila kasvatusjakson aikana on esitetty kuvassa 17. Lämpötila nostetaan
kasvatusjakson alun 34 celsiusasteeseen kaksi päivää ennen kasvatusjakson alkua, mikä
vastaa todellista tilannetta. Kasvatusjakson jälkeen lämpötila pudotetaan 15
celsiusasteeseen. Lämmityslaitteena on mallissa ideaalinen lämmityslaite, minkä teho riittää
kattamaan lämmitystarpeen.
Jäähdytyksen ohjaus perustuu kuvan 17 tavoitelämpötilaan, mutta on kaksi astetta tätä
korkeampi. Myös jäähdytyslaitteina toimii ideaalinen laite, minkä tarkoituksena on vain
määrittää jäähdytystarve.
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Kuva 17 Kasvatusjakson tavoitelämpötila.

5.7

Perustilanteen energiasimulointi

Perustilanteessa kanalassa ei ole ilmanvaihdon lämmöntalteenottoa. Perustilanteen
lämpöhäviöt ja ulkopuolisen lämmitysenergian tarve on esitetty seuraavassa taulukossa 4
ensimmäisen kasvatusjakson ja koko vuoden osalta.
Taulukon tulokset sisältävät vain yhden osaston energian kulutuksen ja viereisen osaston 15
asteen lämpötilan ylläpitämiseksi kuluvaa energiaa ei ole huomioida. Lisäksi taulukosta
puuttuu viereiseen osastoon johtuvan lämpöenergian määrä, mikä on kuitenkin suhteellisen
pieni osa koko lämpöhäviöstä. Lämmitysenergian tarve ei vastaa lämpöhäviöitä, koska näiden
erotus katetaan kuormilla kuten kanojen tuottamalla lämmöllä.
Taulukko 4 Simuloidut lämpöhäviöt tammikuussa alkavan kasvatusjakson ja vuoden aikana.

Ilmanvaihto [kWh]
Vuosi
-548061
Kasvatusjakso -133471
Osuus [%]
84

Vaippa [kWh]
-101683
-15901
16

Lämmitysenergian tarve [kWh]
215498
62716
-
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Tyypillisiä lämpö- ja sähköenergian kulutuksia kasvatettua broilerikiloa kohden on listattu
Rajaniemen raportissa (2015). Lämpöenergian kulutus on ollut lähteestä riippuen 0,53 – 1,64
kWh/kg ja vastaavasti sähköenergian kulutus 0,08 – 0,35 kWh/kg. (Rajaniemi & Ahokas, Direct
energy consumption and CO2 emissions in a Finnish broiler house - a case study, 2015)
Tammikuun alussa alkavan ensimmäisen kasvatusjakson tuloksilla laskettuna saadaan
lämpöenergiankulutukseksi 1,01 kWh/kg ja sähköenergiankulutukseksi 0,04 kWh/kg. Koko
vuoden osalta pitäen sisällään 6 kasvatusjaksoa jaettuna tasaisesti vuoden ajalle saadaan
vastaaviksi lukemiksi 0,58 kWh/kg ja 0.06 kWh/kg. Näin ollen perustilanteen
energiasimuloinnin tulosten voidaan todeta antavan oikeansuuntaisia tuloksia.
Kuvassa 18 on esitetty tammikuussa alkavan kasvatusjakson energiatase. Ilmanvaihdon
lämmitysenergian tarve pitää sisällään vuotoilman lämmitystarpeen. Kuvassa 18 kanojen
lämpökuorma sisältyy Laitteisiin ja ilmanvaihdon lämpöhäviöt sisältyvät Vuotoilma &
aukkoihin1. Kuvasta nähdään kuinka kanojen tuottama lämpö kattaa merkittävän osan
lämpövirrasta kasvatusjakson lopussa. Ilmanvaihdosta talteenotettavissa oleva energia on
kuvassa violetilla näkyvä pinta-ala (vähennettynä vuotoilman häviöillä). Tarvittavaa
ulkopuolista lämmitysenergiaa kuvaa kuvaajan oranssinvärinen Paikalliset lämmityslaitteet
alue. Olettaen, että LTO-laitteen hinta olisi suoraan verrannollinen sen kapasiteettiin,
kustannusoptimaalisin LTO-laitteen koko olisi pienintä ulkopuolista tehoa vastaava
kapasiteetti, mikä tarkoittaisi, että LTO-laite toimisi jatkuvasti täydellä teholla ja hyöty olisi
suurin mahdollinen.

Kuva 18 Simuloidut energiavirrat tammikuussa alkavan kasvatusjakson aikana.
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5.8

Simuloidut olosuhteet

Kuvassa 19 on esitetty hiilidioksidipitoisuus ja suhteellinen kosteus vuoden aikana. Kuvasta
nähdään, että hiilidioksidipitoisuus pysyy sallitussa 3000 ppm kasvatusjaksojen aikana.
Samoin sisäilman kosteus pysyy sallituissa rajoissa.

Kuva 19 Kanalan sisäilman hiilidioksidipitoisuus ja suhteellinen kosteus vuoden aikana

Kuvassa 20 on esitetty simuloitu kanalan sisäilman lämpötila vuoden aikana. Pääsääntöisesti
lämpötila noudattaa asetusarvoaan.

Kuva 20 Kanalan sisäilman lämpötila vuoden aikana.
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5.9

Simuloinnilla tarkasteltavat LTO-laitteet

Simuloidut lämmönvaihtimet on listattu taulukossa 5. Big Dutchmanin laitteen lisäksi
simuloinnissa on mukana ilmanvaihtolaitteet lämmöntalteenotolla kahdella eri ilmavirralla ja
hyötysuhteella (LTO1-LTO4) ja lisäksi yksi LTO-laite tavanomaisella3 hyötysuhteella mutta
pienellä kapasiteetilla (LTO5).
Big Dutchmanin hyötysuhde on otettu testiraportista ja ilmavirta testiraportin testijaksojen
keskimääräisestä ilmavirrasta (DG).
LTO-laitteiden 1-4 hyötysuhteet ovat 10 % ja 20 %, mitkä on valittu ajatuksella, että pienen
hyötysuhteen laitteet olisi halvempi valmistaa, jolloin tuotantokustannukset jäisivät
alemmaksi. Esimerkiksi sikaloissa on ollut käytössä, vastaavilla hyötysuhteilla toimivia
yksinkertaisia lämmönvaihtimia, missä tuloilma virtaa poistoilmakanavan vierestä (Heinonen
et al. 2014). LTO-laitteiden 1-4 ilmavirtoina on käytetty CIGR:n maksimi-ilmavirroista
laskettuja arvoja. Tämän mukaiset ilmavirrat 30 % ja 60 % maksimi-ilmavirrasta ovat 3,31 m3/s
(LTO1 ja LTO2) ja 6,54 m3/s (LTO3 ja LTO4).
LTO-laite 5 lämpötilahyötysuhde vastaa puolestaan markkinoilla olevien kotitalouksien
ilmanvaihtokoneiden hyötysuhdetta ja sen ilmavirta vastaa kasvatusjakson 5. päivän minimiilmanvaihtovirtaa.
Taulukko 5 Tarkastellut LTO-laitteet.

qv [m3/s] qv [m3/h] hyötysuhde [%]
LTO1
3,31
11916
10
LTO2
3,31
11916
20
LTO3
6,54
23544
10
LTO4
6,54
23544
20
LTO5
0,98
3532
70
Big Dutchman
1,39
5000
57

5.10 Simuloinnin tulokset
Simulointi suoritettiin IDA-ICE standardi ilmanvaihtokoneen mallilla, missä on
lämmöntalteenotto. Lämmöntalteenotollisen ilmanvaihtokoneen lisäksi mallissa on erillinen
poistopuhallin, mikä huolehtii LTO-laitteen kapasiteetin ylittävästä ilmavirrasta. Tällä tavoin
voidaan arvioida suhteellisen yksinkertaisesti lämmöntalteenotolla saatavia säästöjä, kun
tarkempaa ilmanvaihtojärjestelmän mallinnusta puhaltimineen ei tehdä. Lisäksi
lämmöntalteenottolaitteen malli vaikuttaa paljon lisääntyneisiin energiakustannuksiin.
3

Tavanomainen kotitalouden ilmanvaihtokoneen LTO:n lämpötilahyötysuhde.
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Simuloinnista saadaan tuloksena kasvanut sähkönkulutus, mutta koska se koskee ainoastaan
simuloidun LTO-laitteen kulutusta, ei sitä huomioida jatkossa.
Taulukossa 6 on esitetty simuloinnin tulokset. Taulukosta nähdään, että parhaimmillaan
säästöä tulee vuoden aikana 39 %, mihin yltää sekä Big Dutchman että LTO4 ja kasvatusjakson
aikana vastaavilla laitteilla 54 % ja 49 %.
Taulukko 6 Lämmitysenergian tarpeen muutos tammikuussa alkavan kasvatusjakson ja vuoden aikana.

Laite
LTO1
LTO2
LTO3
LTO4
LTO5
Big Dutchman

Säästö
Suhteellinen Säästö
Suhteellinen
kasvatusjaksossa säästö
vuodessa säästö
[kWh]
[kWh]
12367
31597
20 %
15 %
21496
56682
34 %
26 %
19070
51768
30 %
24 %
33718
85014
54 %
39 %
21893
60320
35 %
28 %
30585
83658
49 %
39 %

5.11 Jatkotoimenpiteet
IDA ICE-mallia voisi kehittää edelleen eteenpäin tarkemmaksi kanalan malliksi. Tässä
tutkimuksessa käytetyssä simulointimallissa oletettiin olevan vain yksi poistoilmapuhallin,
mikä toimii riittävällä tarkkuudella tutkimuksen tarkoituksen suhteen. Mikäli mallia haluaa
tarkentaa voisi siihen lisätä todellisen määrän puhaltimia ja lisäksi paine-erosäädön.
Jäähdytyksen osalta malliin oletettiin ideaalijäähdyttimet. Jäähdytyksen mallinnusta voisi
tarkentaa lisäämällä tunnelipuhaltimet ja kostutusjäähdyttimen. Nestekiertoisen
lämmöntalteenottolaitteen (epäsuora rekuperatiivinen LTO-laite) mallinnus onnistuisi IDA:lla,
sillä tarvittavat laskentakomponentit (ilma-neste lämmönsiirrin) löytyvät ohjelmasta suoraan.
Näin ollen simuloinnin tuloksia hyödyntää kannattavuuden arvioinnissa jonkin laitteen
mitoitusarvoilla.

6

LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEISTON INVESTOINNIN KANNATTAVUUS

Investoinnin kannattavuuden laskentaan vaikuttaa hankintakustannukset, valittu korkokanta,
arviot saaduista säästöistä, käyttökustannukset, energianhinnan nousu ja mahdolliset
investointituet. Hankinta- ja käyttökustannusten muodostuminen on esitetty seuraavassa:
1. hankintakustannukset
- LTO-laitteisto (oheislaitteineen)
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-

asennuskustannukset
muutokset muissa laitteistoissa
o alkuperäinen ilmanvaihtojärjestelmä
o sähkölaitteet

2.
1.
2.
3.

käyttökustannukset
sähkö
huoltotyöt
tarvikkeet

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi investoinnin kannattavuus riippuu olennaisesti siitä,
tuleeko järjestelmä olemassa olevan ilmanvaihtojärjestelmän tilalle vai kokonaan uuteen
kanalaan. Tässä raportissa on keskitytty enemmän tarkastelemaan tapausta, missä olemassa
olevaan kanalaan asennetaan jälkiasennuksen lämmöntalteenottolaite.
6.1

Kannattavuuslaskennan lähtötiedot

6.1.1 Hankintahinnat
Ainoastaan Big Dutchmanin laitteen hankintahinta noin 30 000 linnun osastolle on tiedossa,
mikä on noin 60 000 € (alv. 0 %). LTO-laitteen hankintahinnan lisäksi rahti ja asennustyöt
lisäävät investoinnin kustannusta 15 000- 20 000 € riippuen tapauksesta (Timo Keppola,
Davafoods Oy, sähköposti 16.1.2018, 26.3.2018). Big Dutchmanin laitteen hankintahintana
käytetään laskennassa näin ollen 80 000 €. Muiden simuloitujen tapausten osalta lasketaan
valittuja kannattavuuden tunnuslukuja vastaavat sallitut hankintahinnat.
6.1.2 LTO-laitteen käyttökustannukset
LTO-laitteiden käyttökustannukset muodostuvat tässä tapauksessa todennäköisimmin
huoltotöistä ja sähköenergian kulutuksesta, joita on arvioitu alla.
Huoltotöitä aiheuttavia tekijöitä ovat laitevalmistajien esitteiden ja heiltä saatujen tietojen ja
mukaan ainakin lämmöntalteenottolaitteen suodattimien puhdistus. Big Dutchmanin
laitteessa on automaattinen puhdistusjärjestelmä, mikä vaatii käsin suoritettavan pesun
ainoastaan kasvatusjakson lopussa. Kasvatusjakson lopussa tehtävässä huuhtelu kestää
valmistajan esitteen mukaan 1 h. Koko laitteen huuhtelu suoritetaan valmistajan mukaan
kaksi kertaa vuodessa. Kannattavuusaskelmassa oletetaan, että laitteen huoltotöihin kuluu 8
h yhtä kasvatusjaksoa kohti ja työn kustannuksena on 40 €/h. Tämä tekee 1280 € huoltotöitä
vuodessa.
Sähkönkulutusta kasvattaa lämmöntalteenottolaitteen tuloilmapuhallin ja apulaitteet.
Kasvaneen kulutuksen suuruus riippuu LTO-laitteen tyypistä. Big Dutchmanin laitteen
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sähkönkulutukseksi on testiraportissa ilmoitettu 34 kWh päivässä, mikä sisältää myös
testilaitteiston sähkönkulutuksen. Lisäksi raportissa todetaan lisääntyneen sähköenergian
kulutuksen vastaavan 20 yksikköä talteen otettua lämpöenergiaa. Sähkönkulutuksen
arvioinnissa käytetään kannattavuuslaskennassa edellä mainittua suhdetta.
LTO-laitteiden käyttökustannusten muodostuminen kannattavuuslaskelmissa on esitetty
kaavassa 16.
𝑘
missä
𝑘 ä ö
𝑘
𝐸 ää ö
𝑘ä ö

ä

ö

=𝑘

=
=
=
=

+

ää ö

∙𝑘

ä

ö

(16)

vuosittaiset käyttökustannukset (€),
vuosittaiset huoltokustannukset (€),
vuosittainen nettokassavirta (€),
vuosittainen sähkön hinta (€).

6.1.3 Korkokanta ja kannattavuuden arviointimenetelmät
Korkokantana käytetään 5 %.
Kannattavuutta arvioidaan seuraavin menetelmin, joiden tarkemmat kuvaukset ja
laskentakaavat on esitetty kaavoissa 17 ja 18:
- takaisinmaksuaika
- nykyarvomenetelmä.
Takaisinmaksuaika
Takaisinmaksuaika määritellään kaavan (17) mukaisesti.
(17)

𝑇𝑀𝐴 =
missä
𝑇𝑀𝐴
𝐻
𝑇

=
=
=

takaisinmaksuaika (a),
investointi (€),
investoinnin vuosittainen tuotto (€/a).

Nykyarvomenetelmä
Nykyarvomenetelmällä lasketaan investoinnin käyttöiän nykyaikaan diskontatut tuotot sekä
investoinnin hankintahinta yhteen. Mikäli tulos on positiivinen, investointi on kannattava ja
mikäli tulos on negatiivinen, investointi ei ole kannattava. Investoinnin nettonykyarvo on
määritelty kaavan (X) mukaisesti.
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𝑁𝑁𝐴 =
missä
𝑁𝑁𝐴
𝑖

(

=
=

)
(

)

(18)

∙𝑇−𝐻

investoinnin nettonykyarvo (€),
laskennan korkokanta (-).

6.1.4 Energian hinta
Laskennassa on käytetty energian hintana 22,5 €/MWh. Energia tuotetaan paikallisella
hakevoimalalla. Sähköenergian hintana on käytetty 70 €/MWh perustuen tilan sähkölaskuihin
(Elenia Aina palvelu). Energianhinnan nousua ei tässä laskennassa oteta huomioon.
6.1.5 Investointituet
BusinessFinlandin (entinen TEKES) myöntämiä energiatukia, mitkä on tarkoitettu esimerkiksi
energiatehokkuuden parantamiseen, ei maatiloille myönnetä vaan kaikki maatalouden tuet
tulevat ELY-keskusten kautta. Mahdollisen tuen suuruutta ei tähän tutkimuksen
julkaisemiseen mennessä saatu ELY-keskukselta selville, joten investointitukia ei huomioida
tässä laskennassa.

6.1.6 Yhteenveto kannattavuuslaskennan lähtötiedoista
Taulukossa 7 on esitetty yhteenveto kannattavuuslaskennan lähtötiedoista.
Taulukko 7 Kannattavuuslaskennassa käytetyt lähtötiedot.

Lähtötieto
Lämpöenergian hinta
Sähköenergian hinta
Korkokanta
Huoltokustannukset
Sähkön kulutus

6.2

Käytetty arvo
22,5 €/MWh
70 €/MWh
5%
1280 €/a
[säästetty lämpöenergia]
*1/20

Jälkiasennuksen kannattavuuslaskelma

LTO-hankintaan liittyvät tulot ja menot on esitetty taulukossa 8. Vuosittaiset säästöt
perustuvat kappaleessa 5 esitettyihin energiasimulointeihin ja muut tekijät on kuvattu tässä
kappaleessa.
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LTO1
LTO2
LTO3
LTO4
LTO5

-

31,6
56,7
51,8
85,0
60,3

710,9
1275,3
1164,8
1912,8
1357,2

1,6
2,8
2,6
4,3
3,0

110,6
198,4
181,2
297,5
211,1

309,5

259 -76787,5

1280 -679,7
1280 -203,0
1280 -296,4
1280 335,3
1280 211,1

-

Nettonykyarvo [€]

Takaisinmaksuaika [a]

4,1 292,8 1280

Nettokassavirta [€/a]

1881

Huoltokulut [€/a]

Laite
Big Dutchman 80 000 83,6

Lisääntynyt sähkönkulutus
[MWh/a]
Sähkön hinta [€/a]

Vuotuinen energiansäästö
[MWh/a]
Vuotuinen rahallinen
energiansäästö [€/a]

Hankintahinta, alv. 0 % [€]

Taulukko 8 Lämmöntalteenottolaitteen investoinnin tulot, menot ja kannattavuus lämpöenergian hinnalla 22,5
€/MWh.

-

Taulukosta X nähdään, että simuloidulla energiansäästöllä ja arvioiduilla käyttökustannuksilla
Big Dutchmanin investoinnin nettokassavirta on 309,5 €/a. Korottomaksi takaisinmaksuajaksi
kyseisellä arvolla saadaan kaavan 17 mukaisesti TMA = 80 000 €/309,5 €/a = 259 a.
Nettonykyarvo riippuu käyttöiästä minkä voidaan olettaa olevan 15 a. Nettonykyarvoksi
saadaan kaavaan 18 sijoittamalla -76787,5 €. Investointia ei voida näin ollen pitää
kannattavana. Vaikka laitteella säästettäisiin koko vuoden lämmitysenergian tarve (n. 200
MWh), takaisinmaksuajaksi saadaan käytetyillä energian hinnoilla 29 a.
Mikäli lämpöenergian hinta nousisi 22,5 €/MWh --> 30 €/MWh:lta olisi kannattavuus
taulukon 9 mukainen. Taulukosta nähdään, että energian hinnan noususta huolimatta (vastaa
33,3 % nousua), eivät markkinoilla olevat LTO-laitteet ole investointina kannattavia.
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1280 936,9 63,6 -53950
1280 -442,7
1280 222,1
1280 91,9
1280 972,9
1280 318,5
-

292,8
110,6
198,4
181,2
297,5
211,1

Nettonykyarvo [€]

4,1
1,6
2,8
2,6
4,3
3,0

2509,7
947,9
1700,5
1553,0
2550,4
1809,6

Takaisinmaksuaika [a]

Huoltokulut [€/a]

83,6
31,6
56,7
51,8
85,0
60,3

Nettokassavirta [€/a]

Lisääntynyt sähkönkulutus
[MWh/a]
Sähkön hinta [€/a]

Laite
Big Dutchman 80 000
LTO1
LTO2
LTO3
LTO4
LTO5
-

Vuotuinen energiansäästö
[MWh/a]
Vuotuinen rahallinen
energiansäästö [€/a]

Hankintahinta, alv. 0 % [€]

Taulukko 9. Lämmöntalteenottolaitteen investoinnin tulot, menot ja kannattavuus lämpöenergian hinnalla 30
€/MWh.

6.2.1 Sallitut hankintahinnat
Koska markkinoilla olevat LTO-laitteet eivät ole investointina kannattavia, tarkastellaan
laitteiden sallittuja hankintahintoja seuraavassa valittavilla kannattavuuden tunnusluvuilla.
Hyvin suunnitellun LTO-laitteen takaisinmaksuaikana on normaalisti 5 vuotta ja usein alle 3
vuotta (ASHRAE 2016). Kannattavuuden tunnuslukuina käytetään tässä laskennassa
takaisinmaksuaikaa 5 a ja 10 a sekä nettonykyarvoa 0. Sallitut hankintahinnat simuloiduille
LTO-laitteille kannattavuuden eri tunnusluvuilla on esitetty kuvissa 21 ja 22. Kuvan 21
esitettävän kannattavuuslaskelman lämpöenergian hintana on käytetty alkuperäisen
oletuksen mukaisesti 22,5 €/MWh ja kuvan 22 laskelmissa on käytetty lämpöenergian hintana
30 €/MWh. Kuvasta X nähdään, että Big Dutchmanin ilmanvaihtolaite saisi maksaa
korkeintaan n. 1 700 €, jotta päästäisiin takaisinmaksuaikaan 5 vuotta. Kuvan 22 tapauksessa,
missä lämpöenergian hinta on 33,3 % korkeampi, laitteen hinta saisi olla korkeintaan n. 4 500
€. LTO-laitteiden 1-3 hankinta ei ole kannattavaa käytetyillä lähtöoletuksilla, mikäli
lämpöenergian hinta on alkuperäinen 22,5 €/MWh.
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Sallitut hankintakustannukset energianhinnalla
22,5 €/MWh
6000
4000

Hinta [€]

2000
0
-2000

Big
Dutchman

LTO1

LTO2

LTO3

LTO4

LTO5

-4000
-6000
-8000
TMA 5V

TMA 10 V

NNA = 0

Kuva 21. Sallitut hankintahinnat lämpöenergian hinnalla 22,5 €/MWh, kun takaisinmaksuajaksi vaaditaan 5 ja 10
vuotta ja nettonykyarvoksi 0 €.

Sallitut hankintakustannukset energianhinnalla
30 €/MWh
12000
10000

Hinta [€]

8000
6000
4000
2000
0
-2000
-4000

Big
Dutchman

LTO1

LTO2

LTO3

LTO4

LTO5

-6000
TMA 5V

TMA 10 V

NNA = 0

Kuva 22 Sallitut hankintahinnat lämpöenergian hinnalla 30 €/MWh, kun takaisinmaksuajaksi vaaditaan 5 ja 10
vuotta ja nettonykyarvoksi 0 €.

6.3

Uuden kanalan ilmastointijärjestelmän kannattavuuslaskelma

Uuden kanalan ilmanvaihtojärjestelmän kannattavuus on haastavaa selvittää, sillä LTOlaitteella varustetun koko kanalan ilmastointijärjestelmän kustannuksia on haastavaa
arvioida. Koko ilmastointijärjestelmä koostuu LTO-laitteen lisäksi jäähdytyksessä tarvittavista
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kostuttimista, maksimi-ilmanvaihdon puhaltimista ja LTO-laitteen kapasiteetin mahdollisesti
ylittävästä puhallintarpeesta. Tavanomaisen 30 000 linnun osaston ilmastointijärjestelmä
maksaa tyypillisesti 70 000 – 75 000 € alv. 0 % (Keppola, 2018). Pelkästään Big Dutchmanin
Earny LTO-laitejärjestelmä oli hankintahinnaltaan 80 000 € alv. 0 %., minkä lisäksi tarvittavien
ilmastointijärjestelmän osien hintaa ei ole tiedossa. Mikäli arvioidaan, että Big Dutchmanin
LTO-laitteella varustettu ilmastointijärjestelmä maksaisi 100 000 €, tulisi eroa tavallisen
ilmanvaihtojärjestelmään verrattuna 20 000 - 25 000 €. Kyseistä hintaa voidaan käyttää
kannattavuusselvityksessä uuden ilmastointijärjestelmän LTO-laitteen hankintahintana.
Hankintahinnalla 25 000 € investoinnin takaisinmaksuajaksi saadaan 81 a, mikä ei ole
kannattava.

7

TULOSTEN ANALYSOINTI

Kuten kappaleesta 6 nähdään, jälkiasennettuna LTO-laitetta on vaikea saada kannattavaksi
energiatehokkuutta parantavaksi investoinniksi. Lämpöenergian hinnan nousulla 33,3 %, osa
simuloiduista LTO-laitteista olisi kannattava hankintahinnalla 4 500 €. Tavallisen pientalon
ilmanvaihtokoneen hankintahinta on noin 2 000 €, mutta tällöin tuotantovolyymit ovat
huomattavasti suuremmat. Kokonaan uuden laitteen kehityskustannukset on haastavaa
sisällyttää raportissa laskettuun sallittuun hankintahintaan. Uuden kanalan LTO:lla varustetun
ilmastointijärjestelmän hankintaa ei saatu valituilla lähtöoletuksilla kannattavaksi.
Simuloinnilla voidaan estää LTO-laitteen jäätyminen, mutta todellisuudessa se heikentää
entisestään LTO-laitteiden investointien kannattavuutta. Lisäksi käyttökustannuksiin liittyvät
epävarmuudet heikentävät laskennan luotettavuutta ja siten mahdollisesti yli- tai korostavat
investoinnin kannattamattomuutta tai kannattavuutta.

8

YHTEENVETO

Tässä selvityksessä on perehdytty broilerikanalan ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon, mitä
varten on aluksi selvitetty kanalan lämpötasapainon, ilmanvaihdon ja lämmöntalteenoton
teoriaa. Tämän jälkeen selvityksessä on käyty läpi markkinoilla tällä hetkellä olevia kanaloiden
lämmöntalteenottolaitteita ja niiden teknisiä ominaisuuksia sekä testituloksia. Tämän lisäksi
on tehty lyhyt katsaus aiemmin eläinsuojien lämmöntalteenottoon liittyvistä tutkimuksista.
Kirjallisen osuuden jälkeen on mallinnettu broilerikanala valituilla lähtötiedoilla. Mallinnuksen
kuvauksen jälkeen on esitetty kanalan perustilanteen energiasimulointi, minkä tuloksista
nähdään ilmanvaihdon kuluttavan suurimman osan koko kanalan lämpöenergian
kulutuksesta.
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LIITE 1 laskennassa käytetyt kuormat

0
24
48
72
96
120
144
168
192
216
240
264
288
312
336
360
384
408
432
456
480
504
528
552
576
600
624
648
672
696
720
744
768
792
816
840

Massa
Kosteus CO2
[kg]
Pkok [W] [kg/s]
[mg/s]
0,03
0,13 1,84E-07
0,06
0,10
0,18 2,41E-07
0,08
0,17
0,22 3,05E-07
0,11
0,23
0,30 3,71E-07
0,13
0,30
0,38 4,43E-07
0,16
0,37
0,48 5,18E-07
0,18
0,44
0,60 5,97E-07
0,21
0,50
0,73 6,79E-07
0,24
0,57
0,87 7,65E-07
0,28
0,64
1,03 8,53E-07
0,31
0,71
1,21 9,44E-07
0,35
0,77
1,40 1,04E-06
0,38
0,84
1,61 1,13E-06
0,42
0,91
1,83 1,23E-06
0,46
0,98
2,07 1,33E-06
0,50
1,05
2,33 1,44E-06
0,54
1,11
2,60 1,54E-06
0,58
1,18
2,90 1,65E-06
0,63
1,25
3,21 1,76E-06
0,67
1,32
3,53 1,87E-06
0,72
1,38
3,88 1,99E-06
0,77
1,45
4,24 2,1E-06
0,81
1,52
4,63 2,22E-06
0,86
1,59
5,03 2,34E-06
0,91
1,66
5,45 2,47E-06
0,96
1,72
5,88 2,59E-06
1,01
1,79
6,34 2,72E-06
1,07
1,86
6,65 2,86E-06
1,12
1,93
6,98
3E-06
1,17
1,99
7,30 3,14E-06
1,23
2,06
7,64 3,28E-06
1,29
2,13
7,97 3,42E-06
1,34
2,20
8,31 3,57E-06
1,40
2,26
8,66 3,72E-06
1,46
2,33
9,01 3,87E-06
1,52
2,40
9,37 4,02E-06
1,58
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LIITE 1: Perustilanteen vuoden energiasimulointi
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