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1 Mittaussuunnitelman tavoite 

 
Mittaussuunnitelman tarkoituksena on esittää toimenpiteet, joiden avulla 
voidaan tehdä kattava määrä erilaisia mittauksia pienkokoluokan (alle 1MW) 
kattiloille eri polttoaineilla. Suunnitelmassa otetaan myös kantaa siihen, mi-
ten mitattavat kohteet parhaiten tavoitetaan ja kenen toimesta mittaukset 
toteutetaan. Suunnitelman pohjalta on tarkoitus toteuttaa mittauksia kiin-
teän polttoaineen kattiloihin ja saada näin tietoa jota voidaan hyödyntää bio-
kattilaneuvonnassa. Tavoitteena on mittauksin todeta erilaisten toimenpitei-
den vaikutus kattiloiden hyötysuhteeseen ja päästöihin. 
 

2 Mitattavat kohteet 
 
Mittausten tavoitteena on luoda tietoa biokattilaneuvonnan pohjaksi. Tämän 

vuoksi mittauksiin valitaan ne kattilatyypit, joiden käytössä oletetaan olevan 

eniten neuvonnan tarvetta. Kattilatyypit on valittu taustaselvityksen ja nuo-

hoojien haastatteluiden perusteella.  

Taustaselvityksen mukaan suurimmat tehostamistarpeet löytyvät vanhoista 
klapikattiloista, joiden hyötysuhde on alhainen ja suuri osa lämmitysjärjestel-
mistä toimii ilman lämminvesivaraajaa. Klapikattiloiden panospolton mittaus-
ten haasteellisuuden vuoksi, selvitys suosittaa mittausten kohteiksi kuitenkin 
automaattisyöttöisiä hake- ja pellettikattiloita. (Selvitys rakennusten bioläm-
mittäjien energiatehokkuusneuvonnan toteuttamiseksi ja neuvonnan vaiku-
tusten arvioimiseksi, Seppo Tuomi 2013) 
 
Mittaussuunnitelman laatimisen yhteydessä haastateltiin niiden nuohoojien 
näkemyksiä, jotka tällä hetkellä toteuttavat lämmitysjärjestelmien mittauksia 
ja joilla on tähän tarkoitukseen sopivaa laitekantaa. Tällä hetkellä suurin osa 
nuohoojien tekemistä mittauksista toteutetaan kevyttä polttoöljyä polttaviin 
kattiloihin. Nuohoojien mukaan kiinteän polttoaineen kattiloiden käyttäjät 
ovat hyödyntäneet mittauspalvelua vain vähän. Panospolttoisten klapikatti-
loiden savukaasujen mittaaminen on haastavaa. Kannettavien savukaasuana-
lysaattoreiden kennot eivät kestä suuria hiukkaspitoisuuksia ja luotettavien 
tuloksien saamiseksi klapikattiloiden prosessia pitäisi kyetä mittaamaan koko 
paloprosessin ajan. Mittaussuunnitelman laadinnan yhteydessä suunnitelman 
toimivuutta testattiin eri kattilatyypeille ja koemittauksissa klapikattilalle teh-
dyt mittaukset eivät antaneet luotettavia tuloksia. Koemittausten tuloksia on 
käsitelty tarkemmin kappaleessa 4. 
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  Mittaukset toteutetaan: 

1. pienkiinteistöjen pellettikattiloille (20 – 40 kW) 
2. suurkiinteistöjen pellettikattiloille (100 – 500 kW)  
3. hakekattiloille kokoluokassa (60 – 1000 kW) 

 
3 Mittausten toteutus 

  
Mittaukset toteutetaan mittauksiin koulutettujen nuohoojien toimesta nor-
maalien nuohouskäyntien yhteydessä. Jotta mittauksista saataisiin kattavat ja 
edustavat, tulisi niiden olla asiakkaalle ilmaisia ja perustua vapaaehtoisuu-
teen. Oletettavaa on, että maksullisia ja erikseen tilattavia mittauksia tilaavat 
vain aktiivisimmat ja hyvin lämmitysjärjestelmiään huoltavat ja hoitavat asiak-
kaat. 
 
Mittaus toteutetaan kahteen kertaan jokaisessa kohteessa. Yhden mittauksen 
kesto on 15 minuuttia. Mittaukset suoritetaan kattiloiden normaalikäytön ai-
kana, kuitenkin niin, että kattilaa ajetaan vähintään 50 %:n nimellisteholla. 
Tämän vuoksi mittaukset olisi hyvä ajoittaa talvikuukausille. Pienillä alle 50 
kW:in hake- ja pellettikattiloilla voidaan kattilantehoja hetkellisesti lisätä mit-
tausta varten esimerkiksi lämmintä käyttövettä juoksuttamalla. Koska pie-
nissä lämmitysjärjestelmissä ei ole energiamittareita, tulee polttimen auto-
matiikasta ennen mittausten aloittamista varmistaa, että poltin on 
tehokäynnillä. Kattilan siirtyessä täyteen tehoon tulee vielä ennen mittauksen 
aloittamista odottaa 10 – 15 minuuttia, jotta kattila saavuttaa tasaisen pala-
misen vaiheen. Isommissa lämmitysjärjestelmissä voi kattilan tehon nostami-
nen olla ongelmallisempaa ja siirtyminen tasaisen palamisen vaiheeseen kes-
tää kauemmin. Tämän vuoksi isommissa lämmitysjärjestelmissä suositellaan 
mittausten toteuttamista talviaikaan.  
 
Nuohoojat toteuttaisivat kattilamittaukset omilla analysaattoreillaan. Tällä 
hetkellä nuohoojilla on käytössään ainakin Dräger ja Testo –merkkisiä kannet-
tavia savukaasuanalysaattoreita, joilla voidaan hyvin toteuttaa mittaukset tä-
män kokoluokan kattiloille. Nuohoojien arvion mukaan osa hake- ja klapikatti-
loista aiheuttaa niin paljon päästöjä, että niiden todentaminen ei 
käytettävissä olevilla analysaattoreilla ole mahdollista. Näissä tapauksissa läh-
tötilanteessa mitataan savukaasun nokiluku, joka kuvaa karkeasti palamisen 
tilaa. Nokiluku saadaan kun savukaasua ilmetään erilisellä pumpulla suodatti-
melle, jonka väri tummuu savukaasun hiukkasista. Suodattimen likaisuus ku-
vaa hyvin karkeasti savukaasun hiukkasmäärää. Nokiluvun ollessa suuri ei 
analysaattorilla kannettavilla analysaattoreilla voida päästöjä mitata. Näissä 
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tapauksissa pyritään kattila säätämään paremman palamisen saavutta-
miseksi. 
 
Yhtenä ongelmana mittauksissa on usein mittausyhteen puuttuminen. Mit-
tausyhde saadaan helpoiten poraamalla n. 10 mm reikä savukaasukanavaan. 
Usein ainut mahdollinen mittausyhteen paikka on kattilan ja hormin yhtymä-
kohta. Tämä ei kuitenkaan ole mittausten kannalta optimaalisin mittaus-
paikka. Mittausyhde tulisi pyrkiä tekemään mahdollisimman pitkän suoran 
savukaasukanava osalla. Mittausyhteen tekeminen on asiakkaan vastuulla, 
mutta mittaajilla olisi hyvä olla mahdollisuus tarjota tätä palvelua asiakkaalle.  

 
Mittaajilla tulee olla samat lähtötiedot mittausten toteuttamista varten. Eri-
laiset mittauskohdat ja -menetelmät saattavat aiheuttavat virheitä eivätkä 
tulokset ole vertailukelpoisia. Tämän vuoksi mittaajille tulee järjestää yhtei-
nen koulutustilaisuus mittausten suorittamiseen. Koulutustilaisuudessa käy-
dään läpi mittauspaikan valinta, mittauksen suorittaminen sekä kattilan sää-
töjen vaikutusta palamiseen. Lisäksi tämän mittaussuunnitelman pohjalta 
tulisi laatia lyhyt ohje mittauksen suorittamiseen.  
 
Mittaustulokset ja tehdyt toimenpiteet kirjataan nuohoojien keskusliiton yllä-
pitämään tietokantaan, johon kirjataan kattilan tiedot, olosuhteet sekä mit-
taustulokset. Näin saatuja tuloksia voidaan vertailla ja hyödyntää biokattila-
neuvonnassa. 

 
Tietokantaan tulisi kerätä mittauksista ainakin seuraavat tiedot: 
 

- Mittauksen ajankohta 
- Mittaajan nimi  
- Kohde (esim. omakotitalo, rivitalo, maatila) 
- Säätila 
- Kattilamerkki ja –tyyppi 
- Kattilan nimellisteho 
- Käytetty polttoaine 
- Kattilan teho mittauksen aikana (pienillä kattiloilla kattilan nimel-

listeho, mikäli ei ole erillistä energiamittaria)  
- Muut tiedot lämmitysjärjestelmästä (esim. varaaja) 
- Erityishuomiot (mahdolliset mittausvirheiden aiheuttajat, tehdyt 

palamisilman ja polttoaineen syötön säädöt) 
- Mittaustulokset 
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3.1 Mitattavat suureet 
 
Mitattavat suureet on valittu esiselvityksen ja nuohoojien haastattelun perus-
teella. Suureiksi on valittu parhaiten palamisprosessin toimivuutta ja energia-
tehokkuutta kuvaavat suureet, jotka on käytettävissä olevilla laitteilla helposti 
mitattavissa.  
 
 
Mitattavia suureita savukaasuista ovat: 
- savukaasujen lämpötila 
- jäännöshappi (O2)   
- häkä (CO) 
- palamisen hyötysuhde 
- nokiluku  

 
  Mittausten lisäksi tehdään silmämääräinen tarkastelu kattilan kunnosta ja pa-

lamisen ohjauksesta sekä polttoaineen laadusta. Kattilan konvektiopintojen ja 
polttimen likaisuus, virheelliset kattilan palamisilman säädöt sekä polttoai-
neen laatu ovat keskeisimmät epätehokkaan palamisen syyt. Nämä ovat 
usein myös helposti visuaalisesti havaittavissa. 

 
  Hiukkasmittauksia kattiloihin ei toteuteta, koska helppokäyttöistä ja edullista 

mittausmenetelmää ei ole olemassa. Savukaasun häkäpitoisuus korreloi Jy-
väskylän ammattikorkeakoulun kattilatestauslaboratoriossa tehtyjen mittaus-
ten perusteella hyvin savukaasun hiukkaspitoisuuden kanssa. Erilliset kentällä 
tehtävät hiukkasmittaukset maksavat arviolta noin 1500 euroa / kattila. 

 
3.2 Muut mahdolliset mittaukset 
 
  Mikäli näiden mittausten tueksi halutaan lisätietoa kattiloiden toimivuudesta 

ja päästöistä voisivat lisämittaukset antaa lisäarvoa biokattilaneuvonnan tu-
eksi. Uudet klapikattilat ovat aikaisempaa tehokkaampia ja savukaasujen läm-
pötila alhaisempi. Uusien klapikattiloiden mittaaminen voisi olla kannettavilla 
analysaattoreilla mahdollista.  

 
  Lisäksi polttoaineille tehtävät mittaukset ja analyysit sekä valituilla kohteilla 

toteutetut hiukkasmittaukset voisivat antaa lisätietoa neuvonnan tueksi. Polt-
toaineen laatu on yksi keskeisimmin palamiseen ja päästöihin vaikuttavista 
tekijöistä. Esimerkiksi seuraavat mittaukset ja analyysit kuvaavat polttoaineen 
omaisuuksia ja vaikuttavat palamisen hyötysuhteeseen ja päästöihin. 
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- Polttoaineen ominaispaino (pelletti) 
- Polttoaineen kosteus (hake, pelletti, klapi) 
- Polttoaineen palakokojakauma (hake, pelletti) 
- Polttoaineen lämpöarvo (hake, pelletti, klapi) 

 
  Pelletin ominaispaino ja polttoaineen kosteusmittaukset ovat kentällä toteu-

tettavissa olevia mittauksia, joskin kentällä tehtävät mittaukset ovat aina 
suuntaa-antavia.  Mittaukset edellyttävät pikakosteusanalysaatorin sekä tila-
vuusmitan ja vaa’an. Mittausten tekeminen lisää myös mittauskäynnin kus-
tannusta. Lämpöarvon ja polttoaineen palakoon määritys tehdään aina edus-
tavasta näytteestä laboratoriossa. Tällöin mittaajilla tulee olla 
näytteenottovälineet mukanaan. 

 
3.3 Toimenpiteiden vaikutusten seuranta 
   

Mittaus toteutetaan kahdessa mittausjaksossa. Yhden mittauksen kesto on 
15 minuuttia. Ensimmäinen mittaus suoritetaan ennen nuohousta, kattilan 
puhdistusta ja polttimen säätöä. Mikäli palaminen näyttää silmämääräisesti 
epäpuhtaalta, on aluksi syytä käyttää nokipumppua. Toinen mittaus tehdään 
nuohoamisen ja kattilan säädön jälkeen. Savuhormin nuohouksen lisäksi to-
teutetaan kattilan konvektiopintojen nuohous ja tuhkan poisto toista mittaus-
kertaa varten. 
 
Ensimmäisen mittauksen perusteella hake- ja pellettikattiloiden ensiö- ja toi-
sioilman syöttöä voidaan säätää riippuen häkä- ja jäännöshappipitoisuuksista. 
Tavoitteena on saada jäännöshappi pellettikattiloissa 6 -10 %:iin ja hakekatti-
loissa 8 -12 % ja samalla laskea häkäpitoisuutta. Hakekattiloilla käytetään 
usein hieman suurempaa jäännöshapen määrää, koska hakkeen laatu vaihte-
lee enemmän kuin pelletin. Polttoaineen laadun vaihteluita ei usein huomi-
oida kattilan säädöissä päivittäisessä käytössä.  Toisessa mittauksessa voidaan 
havainnoida nuohouksen ja kattilan puhdistuksen vaikutus savukaasun läm-
pötilaan ja sitä kautta hyötysuhteeseen.  Toinen mittaus toteutetaan 2-3 päi-
vän kuluttua ensimmäisestä mittauksesta. Mittauksista annetaan raportti asi-
akkaalla, josta voidaan todeta nuohouksen ja säätöjen vaikutus 
hyötysuhteeseen ja päästöihin. 

 
4 Mittaussuunnitelman toimivuuden varmistaminen 
 
  Mittaussuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi toteutettiin koemittauk-

sia erityyppisillä kattiloilla. Kullekin kattilalle toteutettiin kaksi 15 minuutin 
savukaasumittausta. Kaikki mittaukset toteutettiin Testo 350 kannettavalla 
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savukaasuanalysaattorilla. Ensimmäinen 15 minuutin mittausjakso tehtiin en-
nen kattilan nuohousta ja tuhkien poistoa. Toinen mittaus toteutettiin nuo-
houksen ja puhdistuksen jälkeen. Mittauksissa todettiin mittaussuunnitelman 
mukaisen yhden mittauksen kestävän oheistoimenpiteineen noin yhden tun-
nin. Suunnitelman mukainen mittaus on tämän kokoluokan lämmitysjärjestel-
mille useimmiten helposti toteutettavissa oleva ja antaa hyvän kuvan lämmi-
tysjärjestelmän toimivuudesta. 

 
 

   
 Kuva 1 Testo 350 analysaattorilla mitattiin koemittauksissa valitut  
              mittausuureet 

 
  Koemittaukset toteutettiin Seuraaville kattiloille 

 40 kW hakekattila (kattilatestauslaboratorio) 

 200 kW hakekattila  

 20 kW pellettikattila 

 30 kW klapikattila 

4.1 Hakekattila 40 kW 

 
  Hakekattilaa ajettiin kattilan nimellisteholla kattilatestauslaboratoriossa. Kat-

tilalla oli ajettu aiemmin pitkiä koejaksoja hakkeella ja kattilaa ei ollut puhdis-
tettu ja nuohottu ajojen jälkeen. Kattilan teho koemittauksissa vaihteli 30 – 
40 kW välillä. Kattilan palamisarvoja ei ollut tarpeen säätää mittausten välillä. 
Nuohouksella ja tuhkanpoistolla oli pieni vaikutus palamisen hyötysuhtee-
seen sekä häkäpitoisuuteen. Savukaasujen lämpötila ja häkäpitoisuus laskivat 
ja palamisen hyötysuhde hieman parani. 
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Hakekattila 40 kW Mittaus 1 Mittaus 2 

Savukaasun lämpötila 162 oC 145 oC 

Jäännöshappi 9,9 % 8,2 % 

Häkä 152 ppm 144 ppm 

Hyötysuhde 90 % 92 % 

 

4.2 Hakekattila 200 kW 

 
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin lämpölaitoksen 200 kW 

hakekattilaa ajettiin n. 130 – 140 kW:n teholla. Kattilan teho saatiin vakioitua 
kattilatestauslaboratorion lämminvesivaraajaa lämmittämällä. Mittaukset to-
teutettiin saman päivän aikana. Mittausten välillä kattila nuohottiin ja tuhkat 
poistettiin palotilasta. Toimenpiteillä ei ollut merkittävää vaikutusta mittaus-
tuloksiin. Kattilan paloilman ja syötön säätöjä ei muutettu, koska alkumittaus-
ten perusteella kattilan hyötysuhde oli hyvä ja häkäpitoisuus pieni. Molem-
pien mittausten häkäpitoisuus oli n. 30 ppm ja hyötysuhde parani 0,6 
prosenttia mittausten välillä.  

   
Hakekattila 200 kW Mittaus 1 Mittaus 2 

Savukaasun lämpötila 177 oC 186 oC 

Jäännöshappi 12,0 % 10,8 % 

Häkä 31 ppm 29 ppm 

Hyötysuhde 87,2 % 87,8 % 

 
   

   
  Kuva 2 Mittaussuunnitelmaa testattiin 200 kW:n lämpölaitoksella 
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4.3 Klapikattila 30 kW  

 
  Kolmantena kohteena oli omakotitalo jossa oli 1990 –luvun klapikattila sekä 

2,5 m3  lämminvesivaraaja. Klapikattilalle tehdyt savukaasumittaukset eivät 
onnistuneet. Analysaattori hälytti liian suuresta häkäpitoisuudesta ja kes-
keytti mittauksen ajoittain. Klapikattila mitattiin täyden palon vaiheessa ja 
savukaasun lämpötila sekä häkäpitoisuus olivat liian korkeita luotettavan mit-
tauksen toteuttamiseksi. Tämän vuoksi klapikattilat on rajattu tämän mittaus-
suunnitelman ulkopuolelle. 

4.4 Pellettikattila 20 kW 

 
  Omakotitalon 20 KW:n pellettikattilalle tehdyssä mittauksessa kattila asetet-

tiin tehokäynnille lämmintä käyttövettä juoksuttamalla. Savukaasuanalysaat-
tori keskeytti ensimmäisen mittauksen automaattisesti liian suuren häkäpitoi-
suuden vuoksi. Savukaasun suuri häkäpitoisuus (2000 – 5000 ppm) sekä 
alhainen jäännöshappi (4-5 %) kertoivat liian pienestä palamisilman mää-
rästä.  

 
  Toinen mittaus suoritettiin kattilan säätöjen jälkeen noin tunnin kuluttua en-

simmäisestä mittauksesta. Palamisilman lisääminen ja polttoaineensyötön 
vähäinen pienentäminen tehokäynnin aikana, pienensi häkäpitoisuuden alle 
100 ppm:aan ja samalla jäännöshapen pitoisuus nousi 7,7 %:iin.  

 
Pellettikattila 20 kW Mittaus 1 Mittaus 2 

Savukaasun lämpötila  160 oC 

Jäännöshappi 4 -5 % 7,7 % 

Häkä 2000 – 5000 ppm 97 ppm 

Hyötysuhde  92 % 

 

5 Arvio mittausten kustannuksista 

 
Mittaussuunnitelmassa kuvattujen mittausten (2 * 15 min) kustannusten arvi-
oidaan olevan n. 120 € -150 €/kohde. Eli yhden mittauskännin kustannus on 
noin 60 – 75 €. Kustannus riippuu myös siitä onko lämmitysjärjestelmässä val-
mis mittausyhde vai tuleeko mittaaja se tehdä. Kustannusarvio sisältää mit-
tausten esivalmistelut, mittaukset, kattilan säätöjen tarkistamisen ja säätämi-
sen, mittaustulosten raportoinnin tietokantaan sekä tulosten esittämisen 
asiakkaalle. Yksi 15 minuutin mittaus edellä mainituin toimenpitein kestää 
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noin yhden tunnin. Näiden kustannusten lisäksi tulee vielä mahdolliset mat-
kakustannukset. Kattilan puhdistuksen ja tuhkanpoiston mittausten välillä 
suorittaa asiakas. 

 
6 Arvio mittausmenetelmän ja standardien soveltuvuudesta valituille kattilatyypeille 
 

Kenttäolosuhteissa kiinteän polttoaineen kattiloiden hyväksyntämittaus standardin 

(SFS-EN 303-5:2012) soveltaminen on haastavaa. Kyse on lähinnä siitä, kuinka paljon 

standardia voidaan soveltaa, jotta se vastaa alkuperäistä tarkoitustaan ja antaa tar-

vittavat yhdenmukaiset vertailutiedot.  

Standardissa kattilajärjestelmälle määritetään tasaisella nimellisteholla kattilaveden 

lämpötilaero (10-25 oC), vesivirtaus, hyötysuhde, alipaine, pintalämpötilat, päästöt 

(O2 tai CO2, CO, OGC, savukaasun hiukkaspitoisuus), lämpötila ja alipaine. Standar-

dissa otetaan kantaa myös laitteen toimivuuteen ja turvallisuuteen. Lisäksi tasalaa-

tuisesta polttoaineesta on tiedettävä kosteus, lämpöarvo ja käytetty määrä. Kattilan 

lämpöteho ei saa poiketa nimellistehosta kuuden tunnin testin aikana kuin +-8 %. 

Standardiin kuuluu myös kuuden tunnin minimitehotesti, jossa minimiteho ei saa 

ylittää 30 % nimellistehosta. 

Kenttäolosuhteiden vaikeimmin mitattavat tiedot ovat tarkka polttoainekulutus ja 

kattilaveden virtausmäärä. Muita haasteita ovat mittausyhteiden edustavuus, katti-

latehon tasaisuus ja polttoaineen tasalaatuisuus. Päästömittaukset ovat tehtävissä 

standardien mukaisesti, jos mittausyhteiden paikat ja kattilajärjestelmän ilmavuodot 

ja säädöt ovat hallinnassa.  

Kenttäolosuhteissa SFS-EN 303-5:2012 standardia joudutaan soveltamaan ja se ei 

siten suoraan anna vastaavia vertailutietoja laboratoriossa suoritettuihin mittauksiin. 

Mittaus on helpommin suoritettavissa standardin mukaisesti, mitä pienemmästä 

kattilajärjestelmästä on kyse ja kattilassa ovat kattilaveden virtausmäärän ja lämpö-

tilojen mittaukset valmiina.  

Jotta mittausta on järkevää yrittää tehdä kohteessa standardia soveltaen, vaatii mit-

tausten tekeminen aina kohteenmukaiset mittausjärjestelyt ja todennäköisesti muu-

toksia järjestelmän polttoaineen määrän mittaamiseen ja mittausyhteiden paikkoi-

hin. Käyttäjän kanssa on myös sovittava ajankohta, jolloin kattilaa voidaan ajaa 

tasaisesti tarvittavat ajanjaksot. Mittausten suorittaminen kohteessa vaatii minimis-

sään usean päivän työn, joista asennukset vievät yhden päivän, säätöajot 1-2 päivää, 

mittausjaksot kaksi päivää, purku yhden päivän ja näytteiden analysointi ja rapor-

tointi 1-2 päivää. Kohteeseen tutustumiseen ja tarvittavien muutosten tekeminen 

vaihtelevat kohteen mukaan.  


