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Muhoksen kunta tilasi Geologian tutkimuskeskukselta (GTK) asiantuntijatyön, jossa sel-
vitettiin geotermisen energian hyödyntämismahdollisuuksia sekä Muhos-muodostuman 
esiintymisalueella että tarkemmin Muhoksen Kirkkosaaressa. Tavoitteena oli arvioida ma-
talien (300 m) ja keskisyvien (1 ja 2 km) energiakaivojen tuottoa erilaisissa geologisissa 
skenaarioissa. Selvityksen perusteella keskisyvän geotermisen energian potentiaali kahden 
kilometrin pituisesta energiakaivosta on parhaimmillaan yhtä lupaava kuin vastaavalta sy-
vyydeltä eteläisen Suomen antoisimmalla rapakivialueella. Muhos-muodostuman alueella 
optimaaliseen kohtaan poratun kahden kilometrin pituisen energiakaivon jatkuva lämpöteho 
on noin 120 kW, mikä tarkoittaa vuosittaisessa energiamäärässä noin yhtä gigawattituntia. 
Yhden kilometrin pituisen energiakaivon jatkuva lämpöteho on parhaimmillaan 37 kW, 
mikä tarkoittaa vuosittaisessa energiamäärässä 324 megawattituntia. Matalan geotermisen 
energian potentiaali Muhos-muodostuman esiintymisalueella on kautta linjan heikompi savi-
kiven heikon lämmönjohtavuuden ja savikiveä peittävien, laaja-alaisten ja varsin paksujen 
maapeitteiden vuoksi. Yhden 300 metrin pituisen lämpökaivon vuosittainen tuotto Muhos-
muodostuman eri osissa vaihtelee 12,8 ja 31,8 MWh:n välillä. Matalien lämpökaivojen tuotto 
on sitä parempi, mitä ohuempi maapeite ja savikivikerros kaivon kohdalla on. Siksi Muhos-
muodostuman alueella kannattaa selvittää erityisesti, mihin matalan lämpökaivon poraa.
 Muhoksen Kirkkosaaren maankamaran soveltuvuutta keskisyvän geotermisen energian 
hyödyntämiseen selvitettiin tarkemmin tekemällä kohteessa ensin syvägeofysikaalisia mit-
tauksia. Heijastusseismisen mittausaineiston perusteella maapeitteen ja savikiven paksuus 
vaihtelee alueella huomattavasti. Savikivimuodostuma ei ole tasainen vaan kiilamainen. 
Savikiveä on paksuimmillaan saaren keskiosassa, jossa muodostuma ulottuu noin 460 met-
rin syvyyteen saakka. Lisäksi savikivi voi olla pintaosastaan rapautunutta, ja Kirkkosaaren 
pohjoisosassa on mahdollinen ruhje. Nämä tekijät voivat vaikuttaa poraukseen, lisätä kaivon 
suojaputkituksen, huuhtelun ja lujituksen tarvetta sekä nostaa porauskustannuksia. Selvi-
tetyn maankamaran rakenteen perusteella simuloitiin keskisyvien energiakaivojen tuottoa 
eri skenaarioissa siten, että otettiin huomioon maapeitteen ja savikiven paksuuden vaihtelut 
lämmönottoon liittyvien parametrisointien lisäksi. 
 Kirkkosaaren geologisissa olosuhteissa yksittäisen yhden kilometrin pituisen energiakai-
von vuosittainen tuotto on 167–220 MWh. Vastaavan energiamäärän kattamiseksi tarvittaisiin 
9–15 kappaletta 300 metrin pituisia lämpökaivoja. Yksittäisen kahden kilometrin pituisen 
energiakaivon tuotto on 495–552 MWh. Vastaavan energiamäärän kattamiseksi tarvittai-
siin 25–40 kappaletta 300 metrin pituisia lämpökaivoja. Geologiseen tietoon perustuvalla 
geotermisen energian saannon simuloinnilla ja nykyaikaisilla geofysiikan menetelmillä 
voidaan ohjata erisyvyisten kaivojen sijoittaminen optimaalisiin paikkoihin. Kirkkosaaressa 
matalat lämpökaivot tulisi sijoittaa saaren pohjoisosaan, jossa maapeitettä ja savikiveä on 
ohuemmin. Keskisyvä(t) energiakaivo(t) tulisi sijoittaa saaren keskiosaan, jossa maapeitettä 
ja savikiveä on paksummin. 
 Selvityksen lopussa arvioitiin eri toteutusvaihtoehtojen alustavia porauskustannuksia. 
Jatkotoimenpiteinä suositellaan selvittämään rakennuskantaan ja sen sijoitteluun parhaiten 
soveltuva vaihtoehto, tekemään asianmukaiset paikkatutkimukset sekä optimoimaan geoter-
misen energian tuottoa huomioimalla Kirkkosaaren kiinteistöjen mahdollinen viilennystarve. 
Toteutuessaan Kirkkosaaren kiinteistöjen lämmitys ja viilennys katettaisiin tulevaisuudessa 
paikallisesti, hyödyntäen geotermistä energiaa monipuolisesti, jopa eri syvyyksiltä.  

Asiasanat: geoenergia, geoterminen energia, keskisyvä geoterminen energia, Kirkkosaari,  
lämpökaivo, maalämpö, Muhos-muodostuma, numeerinen mallinnus, savikivi, Suomi, 
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The Geological Survey of Finland (GTK) evaluated the geothermal energy potential of the 
Muhos formation and, in more detail, of the islet of Kirkkosaari in Muhos. The study was 
assigned by the municipality of Muhos. The objective of the study was to estimate the ther-
mal output of shallow (300 metres) and medium-deep (1 000 and 2 000 metres) geothermal 
boreholes in different geological scenarios. According to the study, the thermal output of a 
single two-kilometre-deep geothermal borehole is as promising as for the same borehole 
length in the most productive rapakivi granite area in southern Finland. In the Muhos for-
mation area, the continuous thermal output of a medium-deep (2 km) geothermal borehole 
drilled in an optimal location is roughly 120 kW, which is equivalent to an annual energy 
yield of one gigawatt-hour. By comparison, the continuous thermal output of a one-kilo-
metre-deep geothermal borehole is 37 kW at best, which is equivalent to an annual energy 
yield of 324 megawatt-hours. However, the thermal output of a shallow (300 m) geother-
mal borehole is mainly lower in the Muhos formation area than in the rest of Finland. The 
reasons for this are the thick soil cover and claystone formation, which both typically have 
a lower thermal conductivity than rocks in crystalline bedrock. The annual energy yield of 
one 300-metre-long borehole in different parts of the Muhos formation varies between 12.8 
and 31.8 megawatt-hours, as the thick soil cover significantly reduces the thermal output of 
a shallow borehole. Thus, special attention should be paid to the location selected for each 
borehole, especially the shallow ones. 
 The suitability of the Kirkkosaari islet for the utilization of medium-deep geothermal 
energy was examined in more detail, as a new residential area is planned there. Deep geo-
physical measurements were conducted to identify the subsurface structure and composition. 
According to the reflection seismic measurement data, significant variations in the thickness 
of the soil cover and claystone formation were discovered in different parts of Kirkkosaari. 
The claystone formation was revealed to be shaped like a wedge, extending to a depth of 460 
metres at deepest in the central part of the islet. In addition, the claystone may be weathered 
on its surface and there is a possible fracture in the northern part of Kirkkosaari. These factors 
can affect drilling, increase the need for borehole casing, flushing and reinforcement, and 
thus increase drilling costs. The data obtained from geophysical measurements were used 
in more detailed heat transfer modelling to reliably estimate the geothermal energy yield in 
the geological conditions of Kirkkosaari. It was also important to identify where geothermal 
boreholes of different lengths should be located in the Kirkkosaari area. 
 Under the geological conditions of Kirkkosaari, the annual energy yield of a single one-
kilometre-long geothermal borehole is 167–220 megawatt-hours. To yield a similar amount 
of energy, 9 to 15 shallow boreholes of 300 metres in length would be needed. The annual 
energy yield of a single two-kilometre-long borehole is 495–552 megawatt-hours. To yield 
a similar amount of energy, 25 to 40 shallow boreholes of 300 metres in length would be 
needed. Based on the geology, modern modelling and simulation methods with geophysi-
cal research can successfully demonstrate the geothermal energy potential and guide the 
placement of geothermal boreholes of different lengths in optimal locations. In Kirkkosaari, 
it is recommended that shallow boreholes are placed in the northern part of the islet, where 
the soil cover and claystone formation are thinner. The medium deep borehole(s) should be 
located the central part of the islet, where the soil cover and claystone formation are thicker.
 Finally, the preliminary drilling costs for the different implementation options in Kirk-
kosaari were assessed. As further measures, it is recommended to determine the most suitable 
alternative for the location of building stock, to carry out appropriate site surveys and observe 
the possible cooling needs to optimize the production of geothermal energy in Kirkkosaari. 
If implemented, the heating and cooling of the planned residential area would be covered 
locally in the future, utilizing geothermal energy in various ways, even from different depths.

Keywords: borehole, claystone, geothermal energy, geothermal heat, heat well, Kirkkosaari, 
medium-deep geothermal energy, Muhos, numerical modelling, sedimentary rock, shallow 
geothermal energy, the Muhos formation
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1 JOHDANTO

Geotermisen energian ja sen eri muotojen hyö-
dyntäminen osana yhteiskunnan ilmasto- ja hii-
lineutraalisuustavoitteiden saavuttamista on 
ajankohtaista Suomessa. Maalämpöpumput yleis-
tyivät 2010-luvun aikana pientaloissa öljyläm-
mityksen korvaajina (Sulpu 2020). Vuonna 2019 
maalämmöllä katettiin 4,4 % rakennusten läm-
mityksestä (SVT 2019). Samalla kun perinteisten 
maalämpökaivojen poraussyvyydet ovat viime vuo-
sien saatossa kasvaneet, kysyntä kehitysvaiheessa 
olevien keskisyvien (n. 500–3 000 m) energiakai-
vojen hyödyntämisestä hiilineutraalin energian 
tuotannossa on lisääntynyt eritoten siksi, että 
syvemmälle mentäessä maankamaran lämpötila 
nousee. Tästä huolimatta keskisyvissäkin kaivoissa 
tarvitaan lämpöpumppu nostamaan saatu lämpö-
tila kiinteistön lämmitysjärjestelmän vaatimalle 
tasolle. Perinteisiin maalämpökaivoihin verrat-
tuna maapinta-alan tarve pienenee, kun lukuisia 
matalia energiakaivoja voidaan korvata yhdellä tai 
vain muutamalla keskisyvällä kaivolla. Geotermisen 
energian tuotannon skaalautuvuus eri kokoluok-
kiin sekä alueellisina keskitettyinä ratkaisuina että 
teollisessa mittakaavassa on Suomessa voimakkaan 
kehityksen kohteena.

Muhos ja sitä ympäröivät lähikunnat sijait-
sevat geologisesti mielenkiintoisella Muhos-
muodostuman alueella, joka luontaisesti tarjoaa 
varsin ainutlaatuiset olosuhteet keskisyvän geoter-
misen energian hyödyntämiselle. Geologisten teki-
jöiden vaikutuksesta Muhos-muodostuma on sekä 
potentiaalinen että haasteellinen kohde hyödyn-
tää geotermistä energiaa eri syvyystasoilta. Itse 
muodostuma, joka on pääosin savikivestä koos-
tuva peruskallion vajoama paksuine maapeit-
teineen, poikkeaa sitä ympäröivästä geologiasta  

fysikaalisten ominaisuuksiensa perusteella. 
Mu odostuman sedimenttikivellä on pääosin mata-
lampi lämmönjohtavuus verrattuna tyypillisiin 
kiteisen kallioperän kivilajeihin. Heikon lämmön-
johtavuuden takia Muhos-muodostuma toimii 
eristeenä syvemmältä maankuoresta kohti maapin-
taa tulevalle lämpövuolle. Tästä syystä lämpötila 
Muhos-muodostumassa ja sen alapuolella, kiteisen 
kallioperän kontaktissa on korkea ja tekee siitä siten 
houkuttelevan kohteen keskisyvälle geotermiselle 
energialle. Geotermisen energian eri muotojen hyö-
dynnettävyyden näkökulmasta reunaehtoina pidet-
tävien geologisten tekijöiden vaikutus potentiaaliin 
korostuu Muhos-muodostuman eri osissa ja ohjaa 
matalan ja keskisyvän geotermisen energiakaivon 
sijoittamista suotuisille alueille.

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tekemä sel-
vitys geotermisen energian hyödyntämismahdolli-
suuksista Muhos-muodostuman alueella osoittaa, 
että keskisyvän geotermisen energian geologi-
nen potentiaali 2 km syvästä energiakaivosta on 
yhtä lupaava kuin vastaavalta syvyydeltä eteläi-
sen Suomen antoisimmalla rapakivialueella (ks. 
Uudenmaan liitto 2020), jossa geoterminen läm-
pövuo ja kallion lämmönjohtavuus ovat muutoin 
korkeammat kuin Muhoksella. Matalan geotermi-
sen energian eli geoenergian potentiaali Muhoksen 
muodostumassa on vastaavasti huomattavasti hei-
kompi. Muhos-muodostuman huomattavan paksu-
jen maapeitteiden alueella kannattaakin kiinnittää 
huomiota porattavien matalien lämpökaivojen pai-
kan valintaan. Tässä selvityksessä on keskitytty tar-
kastelemaan 300–2 000 metrin syvyyksiltä saatavaa 
maa- ja kallioperän lämpöenergiaa kallioon poratun 
energiakaivon avulla.

1.1 Tutkimuksen tavoite

Muhoksen kunta haki alkuvuodesta 2020 rahoi-
tusta ympäristöministeriön tarjoamasta Kuntien 
ilmastohankkeet -avustushausta geotermisen 
energian hyödyntämismahdollisuuksien selvittä-

miseksi Muhos-muodostuman alueella. Myönteisen 
avustuspäätöksen seurauksena Muhoksen kunta 
tilasi Geologian tutkimuskeskukselta asiantunti-
jatyön, jossa asiaa arvioitiin matalan ja keskisyvän  
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geotermisen energian näkökulmasta.  Työ jakautui 
kahteen osavaiheeseen. 

Osavaiheessa 1 keskityttiin tarkastelemaan 
reunaehtoina pidettyjen geologisten tekijöiden, 
kuten maapeitteen paksuuden, laadun ja saviki-
ven paksuuden vaikutusta geotermisen energian 
potentiaaliin koko Muhos-muodostuman alueella. 
Kirjallisuudesta ja olemassa olevista mittauksista 
saatuihin tietoihin perustuen tehtiin simulointeja 
matalan (300 m syvä energiakaivo) ja keskisyvän 
geotermisen energian (1 km ja 2 km syvä energia-
kaivo) tuotantopotentiaalista erilaisilla maapeitteen 
ja savikiven paksuuden skenaarioilla. Tulokset ovat 
varsin mielenkiintoisia.

Muhoksen Kirkkosaari on vielä pääosin raken-
tamatonta aluetta, jonne kaavaillaan uutta raken-
nuskantaa mm. pientaloja. Kirkkosaaressa ei ole 
rakennettua kaukolämpöverkostoa, joten keski-
syvä geoterminen energia olisi kiinnostava vaih-
toehto alueellisena, keskitettynä lämmitysmuotona.  

Osavaiheen 2 tarkoituksena oli ensin selvittää 
Muhoksen Kirkkosaaren geologisia olosuhteita 
geofysikaalisilla syvätutkimusmenetelmillä: audio-
magnetotelluurisella (lyh. AMT) luotauksella sekä 
seismisellä heijastusluotauksella.  Menetelmin 
selvitetty tarkempi maa- ja kallioperän rakenne 
huomioitiin toisen vaiheen energiakaivojen numee-
risessa mallinnuksessa tavoitteena arvioida erityi-
sesti keskisyvän geotermisen energian tuotannon 
mahdollisuuksia Kirkkosaaren geologiassa:
 • Mikä on yhden 1 km ja 2 km syvän energiakaivon 

tuottama lämpöteho ja energiamäärä verrattuna 
geoenergian matalien kaivojen tuottoon?

 • Kuinka monta matalaa geoenergiakaivoa yksi 
keskisyvä energiakaivo voi korvata saman ener-
giamäärän tuottamiseksi?

 • Millaiset porauskustannukset geotermisen ener-
gian eri vaihtoehdoilla on?

 • Mihin matalat ja keskisyvät energiakaivot kan - 
nattaa sijoittaa Kirkkosaaren alueella?

1.2 Työryhmä

Geologian tutkimuskeskuksen työryhmä koostui 
Energia ja rakentamisen ratkaisut -yksikön asian-
tuntijoista: Annu Martinkauppi (projektipäällikkö, 
geotermisen energian asiantuntija), Kaiu Piipponen 
(geofyysikko, geotermisen energian mallinnus), 
Asmo Huusko (asiakaspäällikkö, geotermisen ener-
gian asiantuntija) ja Kimmo Korhonen (geofyysikko, 
geotermisen energian mallinnus). Geofysiikan 
ratkaisut -yksiköstä olivat mukana seuraavat asi-

antuntijat: Suvi Heinonen (erikoistutkija, heijas-
tusseisminen luotaus), Ilkka Lahti (ryhmäpäällikkö, 
AMT-luotaus) ja Uula Autio (erikoistutkija, AMT-
luotaus). Geofysikaalisia mittauksia ja niihin liit-
tyviä valmisteluja olivat lisäksi suorittamassa Reijo 
Sormunen (ryhmäpäällikkö), Juha Mursu (ympä-
ristögeofyysikko), Hannu Pelkonen (kenttäpääl-
likkö), Tapio Kivijärvi (tutkimustyöntekijä) ja Jarmo 
Asikainen (tutkimustyöntekijä).

2 GEOTERMISEN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISEN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA

Yleisellä tasolla geoterminen energia on maan-
kamaran lämpöä, jota esiintyy kaikkialla maa- ja 
kallioperässä, vesistöissä ja vesistöjen pohjasedi-
menteissä. Osa geotermisestä energiasta on peräi-
sin maapallon muodostumisen ajoilta, ja osa on 
maapallon kuorikerrokseen rikastuneiden radio-
aktiivisten alkuaineiden, kuten uraanin, toriumin 
ja kaliumin, hajoamisessa syntyvää lämpöenergiaa. 
Esimerkiksi eteläisen ja läntisen Suomen graniit-
tinen kallioperä sisältää enemmän lämpöä tuotta-
via radioaktiivisia isotooppeja verrattuna maamme 
muihin osiin.  Maan sisäosien ja maapallon ytimen 
huomattavan korkea lämpötila verrattuna maan-
pinnan lämpötilaan saa aikaan jatkuvan lämpövuon 
maan sisältä kohti maanpintaa. Suomessa maan-

pinnan geoterminen lämpövuo on keskimäärin  
42 mW/m2 (Veikkolainen & Kukkonen 2019), joten 
sisäsyntyinen geoterminen energia lämmittää 
Suomen maanpintaa noin 14 GW:n teholla ja tuo 
maan uumenista noin 125 TWh lämpöenergiaa 
maanpinnalle vuodessa. Maahan varastoituu 
myös auringon lämpöenergiaa, erityisesti maan 
pintaosiin. 

Suomessa maa- ja kallioperän lämpötilat ovat 
erittäin matalia verrattuna korkean lämpövuon 
aluei siin, joita ovat litosfäärilaattojen reuna-alueet, 
hautavajoamat ja hotspotit. Esimerkkinä korkean 
lämpövuon alueesta mainittakoon Larderello, Italian 
Toscanassa, jossa sijaitsee maailman ensimmäinen 
geoterminen voimalaitos. Larderellossa päästään 
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suhteellisen lähellä maanpintaa, jo noin 1,5 kilomet-
rin syvyydessä jopa 220–250 °C vastaaviin lämpö-
tiloihin ja noin 3 km:n syvyydessä jopa 300–350 °C  
vastaaviin lämpötiloihin (Bellani ym. 2004). 
Suomessa maanpinnan vuotuinen keskilämpötila 
vaihtelee 0,5 ja 7,6 °C:n välillä. Neljänkymmenen 
celsiusasteen lämpötiloja löytyy vasta 2–3 kilomet-
rin syvyydeltä ja 100 celsiusasteen lämpötiloja 6–8 
kilometrin syvyydeltä. Suomessa geotermisen ener-
gian kapasiteetti ei, nykyisin käytettävissä olevalla 
tekniikalla, riitä sähköntuotantoon kannattavalla 
hyötysuhteella, mikä vaatii huomattavasti korke-
ampia lämpötiloja. 

Kuvassa 1 on kaavamainen esitys lämpöti-
lan kasvusta syvemmälle mentäessä ja maanka-
maraan sitoutuneen lämpöenergian määrästä. 
Maankamaran lämpötilaprofiilin ja nollan celsiu-
sasteen väliin jäävä pinta-ala kuvaa verrannollisesti 
maankamaraan sitoutunutta lämpövarantoa. 

Geotermisen energia käsite voidaan jakaa mata-
laan geotermiseen energiaan eli geoenergiaan, 
jota on perinteisesti kutsuttu myös maalämmöksi, 
keskisyvään geotermiseen energiaan ja syvään 
geotermiseen energiaan. Näillä voidaan tuottaa 
hiilineutraalia lämpöenergiaa kaikkialla Suomessa, 

mutta energiaresurssien suuruus riippuu maanka-
maran fysikaalisista ominaisuuksista, joita määrit-
tää geologia, ja maantieteellisestä sijainnista.  

Geoenergiaa ja geotermistä energiaa voidaan 
kerätä maankamaran eri osista erilaisilla teknii-
koilla (kuva 2): 

Kuva 1. Maankamaraan sitoutunut lämpövaranto. Kuva: 
Kimmo Korhonen, GTK.

Kuva 2. Geotermisen energian hyödynnettävissä olevat muodot Suomessa. Kuva: Kaiu Piipponen, GTK.
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2.1 Matala geoterminen energia eli geoenergia

Suomessa suurin osa asennetuista geoenergia
järjestelmistä on kalliolämpöjärjestelmiä, joita  
kansankielessä kutsutaan edelleen maalämpö
järjestelmiksi (kuva 3). Ne siirtävät maa ja 
kallioperässä olevaa ja siihen varastoitunutta 
lämpöä maalämpöpumpun avulla rakennuksen 
lämmitysjärjestelmään. 

Kalliosta lämpöä kerätään yleisimmin pystysuo
raan porattuun reikään asennetulla lämmönkeruu
putkistolla ja kokonaisuudesta käytetään nimitystä 
energia tai lämpökaivo. Kallioon porattujen 
energiakaivojen tavoitesyvyydet ovat tyypillisesti 
150–300 metriä kiinteistön kokoluokan mukaan, 
mutta viime vuosina poraussyvyydet ovat kas
vaneet poraustekniikan ja kaluston kehittyessä. 
Lämmönkeruu tapahtuu useimmiten suljetussa 
Uputkessa etanolipohjaisen lämmönkeruunesteen 
avulla, jonka jäätymispiste on noin −18 °C.  Energia
kaivon rakentamista ja yleensäkin maalämpö
järjestelmiin liittyvää suunnittelua, käyttöä, 
huoltoa ja lainsäädäntöä käsitellään laajasti ympä
ristöministeriön julkaisemassa ympäristöoppaassa 
Energiakaivo − Maalämmön hyödyntäminen pien
taloissa (Juvonen & Lapinlampi 2013).   

Lämpöpumpulta keruupiiriin virtaavan nes
teen lämpötila on kallion lämpötilaa matalampi,  
joten kalliosta siirtyy lämpöä nesteeseen. Maa
lämpöpumppu nostaa sähköenergiaa hyväksi käyt
täen kalliosta nesteeseen siirtyneen lämmön tasoa 
ja siirtää sen rakennuksen lämmitysjärjestelmään. 
Lämpöpumpun hyötysuhteen mittana käytetään 
lämpökerrointa (engl. Coefficient of Performance 
eli COP). Se kertoo, kuinka monta kilowattia 
lämpöenergiaa lämpöpumppu tuottaa yhdellä 

kilowatilla sähköenergiaa. Geoenergian ja lämpö
pumpun tuottaman lämpöenergian suhde ilmaistaan  
kaavalla (1) 

𝑄𝑄𝑙𝑙ä𝑚𝑚𝑚𝑚ö𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 1 ∙ 𝑄𝑄𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔     (1)

jossa Q lämpöpumppu on lämpöpumpun tuottama läm
mitysenergia, Qgeoenergia on kallioperästä otetun 
geoenergian määrä ja COP on lämpöpumpun läm
pökerroin. Maalämpöpumpun lämpökertoimen 
vuosikeskiarvo on tyypillisesti arvoltaan noin 3, 
eli lämpöpumppu tuottaa yhdellä energiayksiköllä 
kolmen energiayksikön verran energiaa.

Energiakaivolla suoritettava lämmönotto laskee 
kallion lämpötilaa. Jos kallion lämpötila porareiän 
seinämällä laskee alle nollan celsiusasteen, alkaa 
reikää täyttävä pohjavesi jäätyä. Jäätyessään poh
javesi saattaa puristaa lämmönkeruuputket kasaan 
tai jopa rikkoa ne, jolloin kalliolämpöjärjestelmän 
toiminta vaarantuu. Tästä syystä energiakaivon riit
tävällä mitoituksella varmistetaan, että lämpötila 
kalliossa ei laske liikaa ja pohjaveden jäätymiseltä 
vältytään. 

Kalliolämmöllä toteutetaan yhä useammin 
myös suurten kohteiden lämmitys. Tällöin yksi 
matala energiakaivo ei riitä kattamaan rakennuk
sen koko lämmitystarvetta, ja matalia energia
kaivoja porataan useita. Tyypillisesti kaivot 
po  ra taan säännölliseen hilaan, jossa kaivojen  
välimatka on vakio. Useista energiakaivoista 
koostuvaa kaivomuodostelmaa kutsutaan ener
giakaivokentäksi. Energiakaivokentällä voidaan 
hyödyntää maankamaraan varastoitunutta lämpöä 
huomattavasti yksittäistä kaivoa tehokkaammin. 

Kuva 3. Maalämpöjärjestelmän toiminta. Kuva: Kimmo Korhonen, GTK.
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Energiakaivokenttä laskee kallion lämpötilaa enem-
män kuin yksittäinen kaivo, koska samaa lämpöva-
rantoa hyödynnetään usealla kaivolla (ks. kuva 4, 
vrt. myös kuva 1). Energiakaivokentän mitoituk-
sessa tulee huomioida kaivojen välinen vuorovai-
kutus, joka riippuu niin maankamaran fysikaalisista 
ominaisuuksista, kaivojen aktiivisyvyydestä kuin 
kaivojen sijoittelusta toisiinsa nähden. Tällaisen 
optimoinnin ratkaiseminen vaatii laskentaa, jotta 
kaivokentän lämpötilojen muutokset tapahtuvat 

hallitusti. Jokaiselle energiakaivokentälle tulee aina 
tehdä yksilöllinen mitoitus käyttäen tarkoitukseen 
kehitettyä ohjelmistoa ja huomioimalla paikkakoh-
taiset geologiset olosuhteet. Energiakaivokenttä voi 
toimia myös aurinkokeräimillä tuotetun lämpö-
energian ja/tai hukkalämmön (kausi)varastona, 
jolloin maankamaraan, esim. kesäaikaan, ladattua 
lämpöenergiaa voidaan hyödyntää talvikuukausina 
lämmityksen tuottamiseen.

Kuva 4. Laskennallinen tarkastelu yksittäisen energiakaivon ja energiakaivokentän lämpötilakehityksestä. Mustat 
käyrät esittävät maankamaran lämpötilan tasa-arvokäyriä, ja sininen käyrä esittää kaivon aiheuttaman lämpö-
tilamuutoksen etenemistä. Sinisen viivan esittämän alueen sisäpuolella lämpötila on laskenut lämmönoton  
vaikutuksesta enemmän kuin 0,1 °C. Kuva: Kimmo Korhonen, GTK (Kallio ym. 2019).
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2.2 Keskisyvä geoterminen energia

Keskisyvä geoterminen energia ulottuu 500–3 000 
metriin, ja siinä U-keruuputken sijaan käyte-
tään koaksiaalista keruuputkea (kuva 5). Koak-
siaaliputkessa lämmönkeruuneste kulkee joko 
kahden sisäkkäisen putken kautta (suljettu kierto) 
tai avoimena kiertona. Avoimen kierron systeemissä 
kaivoon (keskelle) asennetaan yksi eristetty putki, 
joka nostaa kiertävän nesteen ylös lämpöpumpulle.  
Kaivon ylin osa, esim. 300–500 metriä, putkitetaan 
ulkolaidalta. Muutoin porareiän seinämä itsessään 
toimii ulkoputkena ja lämmönkeruuneste on suo-
raan kontaktissa porareiän seinämään eli kallioon. 
Vaikka kallioperän lämpötila kasvaa syvemmälle 
mentäessä, myös keskisyvissä kaivoissa tarvitaan 
lämpöpumppu nostamaan kerätty lämpö kiinteistön 
lämmitysjärjestelmän vaatimalle tasolle.

Energiakaivon syvyyden kasvaessa lämmön-
keruunesteen virtausmäärää voidaan kasvattaa. 
Painehäviöiden kompensoimiseksi ja pumppaus-
energian vähentämiseksi keruuputken halkaisijan 
tulisi vastaavasti kasvaa. Keruuputken painehäviö 
on verrannollinen virtausnopeuden neliöön, joten 
putken sisähalkaisijan pysyessä samana siinä tapah-
tuva painehäviö kasvaa voimakkaasti. Kun kallioon 
porattuun reikään asennetaan koaksiaalinen keruu-
putki, saadaan suurempi lämmönsiirtopinta-ala, 
suurempi virtausnopeus ja vastaavasti pienemmät 
painehäviöt kuin samanpituisella U-keruuputkella. 

Suljetussa koaksiaalisessa kierrossa lämmön-
keruunesteenä on vesi-etanoli-seos. Avoimessa 

kierrossa lämmönkeruunesteenä on maankama-
ran pohjavesi. Vesi on suoraan kosketuksissa kal-
lioperään, jolloin lämmönsiirto on tehokkainta. 
Kallioperässä on luonnostaan pohjavettä, joten vettä 
voi kulkeutua kaivoon kallioperän rikkonaisten 
rakenteiden kautta. Vesien sekoittuminen on toden-
näköistä, mikä on huomioitava lämpöpumppujär-
jestelmien lämmönvaihtimien materiaalivalinnoissa 
ja huollon suunnittelussa. Kun lämmönkeruunes-
teenä on vesi, ei lämpötila luonnollisesti saa pudota 
käyttötilanteessa alle jäätymisrajan. 

Lämmityskäytössä keruuneste virtaa ulkokehää 
pitkin alas ja palaa sisäputkea pitkin ylös (ks. kuva 
5). Lämpöhäviöiden välttämiseksi sisäputkessa 
käytetään paksumpaa seinämävahvuutta ja/tai 
eristävää materiaalia tai rakennetta. Kun kollek-
torin pituus on tavanomaisten maalämpökaivojen 
tasoa eli muutamia satoja metrejä, on lämpötilahä-
viö koaksiaaliputkessa virtaavien nestevirtauksien 
välillä sallittavissa rajoissa, mutta keskisyvien kai-
vojen tapauksessa häviötä täytyy minimoida.

Suomessa toteutetuissa keskisyvissä kaivoissa 
on käytetty avointa kiertoa. Kaivoon asennettava 
sisäputki koostuu metallisesta sisä- ja ulkoput-
kesta, joiden välissä on tyhjiö. Tällaiset tyhjiöeris-
tetyt (engl. Vacuum Insulated Tubing eli VIT) putket 
on kehitetty öljynporausteollisuuden tarpeisiin, ja 
siellä niillä johdetaan kilometrien syvyyksiin öljy-
esiintymiin vesihöyryä ja parannetaan näin raaka-
öljyn pumpattavuutta. 

Kuva 5. Avoimen koaksiaaliputken toimintaperiaate ja VIT-putki työmaalla odottamassa asennusta. Kuva: Kimmo 
Korhonen, GTK. Valokuva: Asmo Huusko, GTK.
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Tällä hetkellä VIT-putkea käytetään, koska 
eristävyysominaisuuksiltaan kilpailukykyistä 
muovi- tai seosmateriaaliputkea ei ole kaupallisesti 
saatavilla. Materiaali- ja valmistustekniikassa teh-
dään kehitystyötä, ja ensimmäiset testiasennukset 
toteutunevat vuoden 2021 aikana. Teräkselle vaih-
toehtoisen materiaalin käyttöä puoltaisi moni asia. 
Ensinnäkin metalliputken massa vaatii asennusvai-

heessa nostokapasiteettia. Pari kilometriä syvään 
kaivoon asennettava VIT-putki voi painaa jopa 50 
tonnia, ja kaivon yläpään täytyy kannatella tämä 
valtava paino. Muovi- ja seosmateriaalien käyttö 
helpottaisi putkien käsiteltävyyttä ja asennusta. 
Vesitäytteisen kaivon noste kannattelee putkea, ja 
oikealla painotuksella muoviputki kelluisi kaivossa. 

2.3 Syvä geoterminen energia

Syvä geoterminen energia on 4–8 kilometrin 
syvyydestä hyödynnettävää lämpöenergiaa, jossa 
tekniikkana voi olla joko yksittäinen syvä geoter-
minen kaivo, ns. DGSW (engl. Deep Geothermal 
Single Well) tai tehostettu geoterminen systeemi 
eli EGS (engl. Enhanced Geothermal System) 
-periaate. Suomen ensimmäinen geoterminen  
tuotantolaitos, joka on rakenteilla Espoon Ota-
niemeen, perustuu EGS-periaatteeseen. DGSW 
- periaate poikkeaa keskisyvistä energiakaivoista 
lähinnä vain syvyydeltä. Lämmönkeruu tapah-
tuu niissä, kuten keskisyvissä kaivoissakin, koa-
ksiaalisella keruuputkella. Tässä selvityksessä 
ei tarkasteltu syvää geotermistä energiaa, joten 
lähinnä vain EGS:n toiminta on kuvattu lyhyesti. 

Tehostettu geoterminen systeemi perustuu kyl-
män veden kierrättämiseen kallioperän luonnol-
lisissa raoissa kahden kaivon avulla. Kylmä vesi 
syötetään ensin syöttökaivolla rakoverkostoon, 
jossa vesi lämpenee ja kerää lämpöä syvältä kal-
lioperästä. Lämmennyt vesi pumpataan sitten ylös 
kaukolämpöverkkoon tuotantokaivosta. Veden 
kierrättämistä ja sen tehostamista varten kalliossa 
olevia luonnollisia rakoja täytyy avartaa ja niiden 
lukumäärää lisätä keinotekoisesti vesipainehalkai-
sulla eli syöttämällä kallion rakoihin vettä erittäin 
korkealla paineella. Toimenpidettä kutsutaan sti-
muloinniksi. Stimulointi parantaa veden kiertoa ja 
hydraulista johtavuutta rakoverkostossa, jolloin 
lämmönsiirtyminen tehostuu.

3 MUHOS-MUODOSTUMA JA SEN GEOLOGISET ERITYISPIIRTEET

Muhos-muodostuma on laaja luode-kaakko-
suuntainen metamorfoitumaton sedimentti-
kivimuodostuma, joka sijaitsee Muhoksen ja sen 
lähikuntien, Tyrnävän, Limingan, Lumijoen, 
Kempeleen sekä Oulun, etelä- ja länsipuolisilla 
alueilla ja ulottuu Perämeren alla aina Hailuotoon 
saakka (kuva 6). 

Muodostumalla on leveyttä noin 25 km ja pituutta 
noin 80 km. Muodostuman paksuus vaihtelee ja on 
paksuimmillaan mantereen puolella. Kirjallisuuteen 
perustuen Muhoksen kohdalla savikiven paksuus 
on noin 500 m ja kaikkein paksuin kohta sijaitsee 
Limingan Tupoksessa, jossa kairaushavaintoihin 
perustuen sitä on lähes kilometrin (Kalla 1960).

3.1 Maa- ja kallioperägeologiset piirteet

Muhos-muodostuma rajautuu ympäröivästä grani-
toidikompleksista siirroksilla ja murrosvyöhykkeillä 
(kuva 7). Muodostuma syntyi, kun kyseinen kallio-
perän lohko vajosi ympäröivää graniittista kalliope-
rää alemmaksi valtavien jännitteiden purkautuessa. 
Mikrofossiilitutkimusten mukaan muodostuman 
ikä on 1 400–1 200 miljoonaa vuotta. Perämeren 
alueella sijaitsevan Hailuodon saaren sedimentti-
kivimuodostuma (hiekkakivi) on iältään nuorempi, 

noin 650 miljoonaa vuotta. (Tynni & Uutela 1984, 
Tynni & Donner 1980.)

Muhos-muodostuma koostuu kivettyneestä 
savesta, siltistä, lietteestä, hiekasta ja sorasta. 
Kun kallioperän lohko vajosi alaspäin, vajoaman 
kohdalle syntyi tulvatasangoista syvä meren-
lahti. Merenlahteen kerrostui veden kuljettamina 
edellä mainittuja sedimenttejä, jotka ajan kulu-
essa iskostuivat eli puristuivat ja kivettyivät kiin-
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Kuva 6. Muhos-muodostuman sijainti ja laajuus.  Muodostuman rajat: © Geologian tutkimuskeskus. Kuntarajat: 
© Maanmittauslaitos.

teiksi kivilajeiksi, sedimentti- eli kerroskiviksi. 
Muhos-muodostuman kairanrei’istä otetuista 
näytteistä havaitaankin aallonmerkkejä, suun-
naltaan poikkeavia kerroksia sekä koostumus- ja 
värivaihteluita. Muodostuman yläosa koostuu 
pääosin punaisista, ruskeista tai vihreänharmaista 
savi- ja silttikivistä, joissa on ohuina välikerroksina 
punaista hiekkakiveä. Värivaihtelut aiheutuvat 
raudan vaihtelevasta hapettumisasteesta. Hiekka-
kiven osuus muodostumassa on noin 5 %, ja 
muodostumassa esiintyy myös lietekiveä. Muo-
dostuman pohjalla esiintyy konglomeraattia ja 
arkoosihiekkakiveä. Muodostuman alla on peruskal-
lio, joka koostuu graniitista ja gneissistä. (Laitakari 
1998, Tynni & Uutela 1984.)

Muhoksen muodostumaa peittää paksu ja laaja-
alainen maapeite. Maapeite on paksuimmillaan 
Limingan Tupoksen ja Kempeleen sekä Tyrnävän 
alueilla, jossa se on 80–120 m (Breilin ym. 2006, 
Kalla 1960, Martinkauppi, I. 2006). Tyrnävän ja 
Muhoksen välisellä alueella maapeitettä on keski-
määrin noin 60 metriä (Paalijärvi 2010). Muhoksen 
Kirkkosaaren kohdalla maapeitettä on maaperä-

geologisen kartoituksen mukaan 40–50 metriä. 
Limingan kirkon ympäristössä maapeitteen pak-
suus on vain muutamia metrejä (Korhonen & Porkka 
1975). GTK:n maaperäkartan (1:200 000) mukaan 
vallitsevat maalajit ovat hienorakeisia sedimenttejä, 
kuten savea, hiesua ja hietaa, ja toisaalta karkea-
rakeisia sedimenttejä, kuten hiekkaa ja soraa (kuva 
8). Hienorakeiset maalajit ovat usein sulfidipitoisia 
ja niiden sisältämän rikin takia väriltään mustia. 
Hapettuessaan niiden väri muuttuu harmaaksi, ja 
samalla niistä irtoaa metalleja, jotka kuormittavat 
alueen vesistöjä ja jokia. Omaleimaisten tasanko-
jen taakse kätkeytyykin happamien sulfaattimai-
den runsas esiintyvyys. Hienorakeiset maalajit ovat 
osoitus muinaisesta merenlahdesta, ja ne liittyvät 
Itämeren kehitysvaiheisiin. Paikoin alueella esiintyy 
myös moreenia. 

Muhos-muodostumaan liittyy myös toinen eri-
tyinen piirre: maakaasun (metaani) esiintyminen. 
Siihen, onko maakaasu peräisin maakerrostumista 
vai itse savikivimuodostumasta, löytyy kirjallisuu-
desta viitteitä molempiin (esim. Okko 1947, Hyyppä 
1940, Järnefelt 1940). Okon ja silloisen Geologisen 
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toimikunnan (1934) mukaan maakaasu on peräi-
sin maakerrostumista, erityisesti sulfidipitoisesta, 
mustasta savesta, joka sisältää eliöperäisiä jään-
teitä. Maakaasua pääsi syntymään, kun eliöperäi-
set jäänteet mätänivät hapettomissa olosuhteissa. 
Järnefeltin (1940) mukaan maakaasu on peräisin 

savikivimuodostuman alta kivihiili-, vuoriöljy- 
tai palavakivikerrostumasta, sillä kivihiili ja öljy 
esiintyvät sedimenttikivien yhteydessä. Maakaasu 
ei purkaudu itsestään, vaan edellyttää, että esiin-
tymään kairataan tai porataan, jolloin se pääsee 
vapautumaan. 
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Kuva 7. Muhos-muodostumaa ympäröivä kallioperä ja merkittävimmät siirros- ja murrosvyöhykkeet (suuri 
normaalisiirrosvyöhyke).  Kallioperägeologiset tiedot: © Geologian tutkimuskeskus.
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Kuva 8. Muhos-muodostuman ja sitä ympäröivän alueen maaperä. Maaperägeologiset tiedot: © Geologian 
tutkimuskeskus.
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3.2 Alueella aikaisemmin tehdyt tutkimukset

Muhos-muodostuman löytyminen vuonna 1938 
Pyhäkosken voimalaitoksen perustamistapatutki-
muksissa oli yllätys (Kalla 1960, Kilpi 1941), ja sen 
jälkeen sitä on tutkittu vuosikymmenien saatossa. 
Muodostuman kiviainesta ei ole juurikaan näkyvillä 
maanpinnalla, lukuun ottamatta Lemmenpolkua 
Muhoksella, jossa punertavan sävyinen savikivi on 
havaittavissa. Muhos-muodostuman olemassaolo 
kätkeytyy kuitenkin maiseman muotoihin, jota 
luonnehtii tasaisuus, ja kasvillisuudessa (Uutela 
1983). Muodostuman rajoja on tutkittu ja paikan-
taen tarkennettu (mm. Kalla 1960, Korhonen & 
Porkka 1975, Lanne & Pernu 1974, Nevalainen 2013).

Alueella on tehty kairauksia tavoitteena lävistää 
savikivipatja. Silloinen Geologinen tutkimuslai-
tos tutki savikivimuodostumaa kairaamalla kolme 
syvätutkimusreikää: Muhokselle (1940), Tyrnävälle 
(1939) ja Limingan Tupokseen (1959) tavoitteena sel-
vittää muodostuman luonnetta, paksuutta, koostu-
musta, ikää ja syntyä. Näistä rei’istä vain Muhoksella 
lävistettiin savikivimuodostuma noin 500 metrin 
syvyydessä, jossa tavattiin graniittinen peruskallio. 
Limingan Tupoksessa tehdyssä syväkairauksessa 
savikivi tavattiin noin 82 metriä paksun maapeit-
teen alla ja graniittinen peruskallio vasta noin 980 
metrin syvyydessä. Tuolloin Suomen syvimmälle 
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kairattu reikä tutkittiin ottamalla siitä kairausnäyt-
teitä ja tekemällä v. 1985 reiästä lämmönjohtavuuden 
ja lämpötilan mittaukset. (Kalla 1960.)

Geologian tutkimuskeskus teki syksyllä 2019 
uuden lämpötilaluotauksen Tupoksen reiästä, mutta 
mittaus päättyi syvyydelle 120 metriä. Vaurioitunut 
suojaputki, jota oli yritetty poistaa kairausvaiheen 
päätteeksi v. 1960 epäonnisesti, esti lämpötila-
luotauksen syvemmälle. GTK avasi syyskuussa 
2020 kyseisen syväreiän uudelleen. Reikää saatiin 
syvennettyä noin 12 m. Tupoksen reiän kokonais-
syvyys on nyt 1 033,2 metriä.  Savikivi lävistettiin 
977 metrissä. Reiästä on tarkoitus tehdä uudelleen 
lämpötilan mittaus ja mahdollisesti myös reiän 
videokuvaus ja/tai akustinen luotaus. Reikä palvelee 
oleellisesti myös pohjavesi- ja kaasunäytteenottoa 
sekä mikrobitutkimuksia.

Eri osissa Muhos-muodostuman aluetta on 
tehty geofysikaalisia pohjavesitutkimuksia (esim. 
Nevalainen 2013, Martinkauppi, A. 2006, Martin-
kauppi, I. 2006), geologisia rakenneselvityksiä 
(esim. Breilin ym. 2006) ja moreenigeokemiallisia 
tutkimuksia (Lunkka ym. 2013). Näistä on karttu-
nut lisätietoa maapeitteen paksuudesta, savikiven 
esiintymisestä ja kiteisen kallionpinnan syvyydestä 
muodostuman eri osissa. Solismaa (2008) selvitti 
pro gradu -tutkielmassaan Hailuodon ja Muhoksen 
muodostumien sedimentologiaa ja stratigrafiaa. 
Solismaa (2009) selvitti myös hiilen talteenottoa ja 
varastointia Suomen merkittävimpien sedimentti-
kivimuodostumien alueilla. Siira (2017) tutki väitös-
kirjatyössään mm. Lumijoen Muhos-muodostuman 
hiekka- ja savikivialueen järvialtaan kehityspiirteitä 
geokemian ja piilevätutkimusten avulla. 

3.3 Geologiset reunaehdot 

Muhos-muodostuman päällä olevan, irtaimista 
maalajeista koostuvan maapeitteen paksuus vaih-
telee alueella huomattavasti. Paksu maapeite on 
porausta hankaloittava tekijä ja lisää porauskus-
tannuksia. Maaosuus putkitetaan aina reiän sor-
tumisen, pinta- ja kalliopohjaveden sekoittumisen 
ja mahdollisten putkivuotojen estämiseksi. Muhos-
muodostuman reuna-alueilla savikivi voi olla huo-
mattavasti rikkonaisempaa kuin muodostuman 
keskiosissa, mikä lisää suojaputkituksen tarvetta. 

Kivi- ja maalajit johtavat lämpöä eri tavoin. 
Suomen kiteinen kallioperä johtaa yleisesti ottaen 
paremmin lämpöä kuin esimerkiksi Keski-Euroopan 
sedimenttikivimuodostumat, mutta toisaalta kivila-
jiemme huokoisuus ja vedenjohtavuus ovat pientä. 
Savikiven lämmönjohtavuus on, mineraalikoostu-
muksen mukaan, pääosin alhaisempi kuin kiteisen 
kallioperän kivilajeilla. Samoin irtaimilla maala-
jeilla lämmönjohtavuus on pääosin alhaisempi kuin 
kivilajeilla. Suomen kivilajien lämmönjohtavuuk-
sia on tarkasteltu Peltoniemen ja Kukkosen (1995) 
tekemässä raportissa. Raporttiin on koottu tulok-
sia laboratoriossa mitattujen kairasydännäytteiden 
lämmönjohtavuuksista. 

Kivilajin tehollinen in-situ-lämmönjohtavuus 
voi poiketa kuivan kairasydännäytteen lämmön-
johtavuudesta. Tehollinen, energiakaivon välittö-
mässä läheisyydessä olevan maa- ja kallioperän 
keskimääräinen lämmönjohtavuus voidaan sel-
vittää termisellä vastetestillä (TRT-mittaus) tai 
tarkemmin DTRT (engl. Distributed Thermal 
Response Test) - ja ADTS (engl. Active Distributed 

Temperature Sensing) -menetelmällä. Tehollinen 
lämmönjohtavuus pitää sisällään mahdollisen 
pohjaveden lämmönsiirtoa tehostavan vaikutuk-
sen. Energiakaivokenttien kaivoille varatun alu-
een eri osissa suositellaan tehtävän asianmukaiset 
paikkatutkimukset, jotta lämmönjohtavuus ja sen 
lateraalinen vaihtelu saadaan selville. Heikkokaan 
lämmönjohtavuus ei poissulje geotermisen ener-
gian hyödyntämistä, vaan kyse on oikeanlaisesta, 
tapauskohtaisesta suunnittelusta ja mitoituksesta.

Topografia, maapeitteen paksuus ja laatu ovat 
tekijöitä, jotka vaikuttavat pohjaveden liikkeisiin 
ja pohjaveden pinnan syvyyteen. Hiekkavaltaisilla 
harjuilla ja toisaalta peitteettömillä kallioalueilla 
pohjaveden pinta voi sijaita hyvinkin syvällä maan-
pinnasta. Kaivon pohjaveden pinnanalaista syvyyttä 
kutsutaan aktiivisyvyydeksi, ja lämmönsiirto 
keruunesteen ja kallion välillä tapahtuu tehok-
kaimmin siinä. Mikäli pohjaveden pinta sijaitsee 
syvällä, energiakaivon syvyyttä on kompensoitava 
porattavilla lisämetreillä. Pohjaveden kyllästämissä 
hiekka- ja sorakerrostumissa pohjavesi liikkuu ja 
siirtää samalla lämpöä mukanaan. Lämmönotossa 
pohjavesi pääsee kuljettamaan uusiutuvaa ener-
giaa energiakaivon lähelle ja lämmönsyötössä taas 
poispäin energiakaivosta. Hyvän vedenjohtavuuden 
omaavat maalajit eivät sovellu lämmön varastoin-
tiin niiden hyvän energian siirron takia. Savikot 
soveltuvat hyvin lämpövarastoiksi, sillä syötet-
tävä lämpö saadaan pysymään muodostumassa 
pidempään.  
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Merkittävimmät alueelliset siirrokset, ruhje- ja 
rikkonaisuusvyöhykkeet on merkitty kallioperä-
kartoille. Yleensä mitä pidempi vyöhyke on, sitä 
syvemmälle sen aiheuttaja ulottuu maanpinnasta. 
Vyöhykkeen pituus voi vaihdella muutamasta 
sadasta metristä useisiin kymmeniin kilometrei-
hin. Heikkousvyöhykkeet voivat vaikeuttaa porausta 
ja lisätä reiän lujituksen tarvetta kivilajin mukaan. 
Graniiteilla ja gneisseillä porattavuus on yleensä 
hyvin ennustettavissa, kun taas liuskekivet voivat 
kääntää porausta. Muhos-muodostuman savikivi 
voi olla pintaosastaan ja syvemmällekin rapautu-
nutta, mikä vaikeuttaa porausta ja lisää suojaputki-
tuksen tarvetta ja porauskustannuksia. Se voi myös 
lisätä kaivon huuhtelun tarvetta. Savikivialueella 
porausjätteen poishuuhtelu kaivosta on osoittau-
tunut vievän aikaa jopa 2–3 kertaa pidempään 
kuin porattaessa kiteisen kallioperän kivilajeihin. 
Porausurakoitsijoilta saadun tiedon valossa savi-
kivi on rikkonaisempaa muodostuman reunaosissa, 
siirrosvyöhykkeillä, ja ehyempää muodostuman 
keskiosissa.

Vettä hyvin johtavat rako- ja ruhjevyöhykkeet 
tulisi tunnistaa ja tarvittaessa tiivistää. Toisaalta 
joidenkin kivilajien rakoilu mahdollistaa kallio-
pohjaveden liikkeet ja tehostuneen lämmönsiirron. 
Tällaisia kivilajeja ovat esimerkiksi graniitit, joi-
den kuutiollinen rakoilu mahdollistaa veden liikkeet 
kallion avoimissa raoissa. Mikäli rikkonainen kallio 
on täyttynyt rapautumistuotteilla ja/tai hienoaines-
sedimenteillä, rakojen hydrauliset yhteydet katkea-
vat ja veden liikkeet estyvät. 

Kuvassa 9 on Muhos-muodostuman lähei-
syydessä esiintyvien siirrosten ja -vyöhykkeiden 
sijainti sekä lentogeofysikaalisista aineistoista, pie-

neen mittakaavaan (1:500 000) tulkittujen linea-
menttien esiintyminen laserkeilausaineiston päällä. 
Lentogeofysikaalisista aineistoista on tulkittu 
sähkömagneettiset ja magneettiset lineamentit, 
jotka kuvaavat kallioperän mahdollisia heikkous-
vyöhykkeitä. On huomioitava, että osa tulkituista 
lineamenteista edustaa kallioperäkartalla esitettyjä 
siirroksia/-vyöhykkeitä, joten ne ovat osin päällek-
käisiä. Kirkkosaaren kohdalla (musta neliö) havai-
taan luode-kaakko-suuntainen sähkömagneettinen 
lineamentti. Kyseinen lineamentti luokittuu mitä 
todennäköisimmin ruhjeeksi. Se on samansuuntai-
nen Muhosjoen ja Oulujoen kanssa, ja aluetta hal-
koo myös toinen, pidempi lineamentti. Mahdollinen 
ruhje voi lisätä haastetta poraukseen. Keskisyviä 
kaivoja ajatellen se voi myös mahdollisesti aktivoida 
indusoitunutta seismisyyttä. 

Kun keskisyvässä energiakaivossa kierrätetään 
lämmönkeruunesteenä olevaa vettä avoimesti, 
vesi pääsee kontaktiin kallioperän rakojen kanssa. 
Tällöin on olemassa indusoituneen seismisyyden 
riski. Pääasiallisesti seisminen riski on pieni, sillä 
tavanomaisesti kallioperässä oleva vesi kulkeutuu 
kohti kaivoa eikä siitä poispäin (kallioon). Mikäli 
vesi pääsee liikkumaan kaivosta ympäröivän kal-
lion rakoihin, se voi muuttaa kiven jännitystilaa ja 
altistaa siten pienille, ns. indusoiduille maanjäris-
tyksille. Maanjäristyksen voimakkuus riippuu mm. 
siitä, kuinka laaja siirrosalue aktivoituu kerralla ja 
mikä on siirroksen suuntautuminen vallitsevaan 
jännityssuuntaan nähden. Syvemmällä kalliope-
rässä indusoituu suurempia maanjäristyksiä. (Uski 
& Piipponen 2019.)

16



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimustyöraportti 46/2021
Geotermisen energian hyödyntämismahdollisuuksien arviointi Muhos-muodostuman ja Muhoksen Kirkkosaaren alueilla

Kuva 9. Lineamentit, siirrokset ja siirrosvyöhykkeet Muhos-muodostumaa ympäröivältä alueelta. Kirkkosaari on 
merkitty karttaan mustalla neliöllä. Kirkkosaarta halkoo luode-kaakkosuuntainen sähkömagneettinen lineamentti. 
Lentogeofysikaaliset ja kallioperägeologiset tiedot: ©Geologian tutkimuskeskus. Taustalla laserkeilausaineiston 
korkokuva harmaasävynä: ©Maanmittauslaitos.
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3.4 Lämpötilataso

Lämpö on energiaa. Lämmön mukana kulkeutuu 
sen teho lämpövirtana pinta-alayksikköä kohti, jota 
kuvataan lämpövuon tiheydellä [W/m2]. Lämpövuon 
tiheyttä kutsutaan puhekielessä usein vain lämpö-
vuoksi. Geotermisellä lämpövuon tiheydellä tar-
koitetaan maan sisältä kohti maanpintaa tulevaa 
lämpövuota, joka virtaa korkeammasta lämpötilasta 
(maan ydin) matalampaan lämpötilaan (maan-
pinta). Fourierin lämmönjohtumisyhtälö kytkee 
toisiinsa lämpövuon tiheyden ja lämpötilagradi-
entin seuraavasti (2) 

𝑞𝑞 = 𝑘𝑘 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑   (2)

jossa q on lämpövuon tiheys, k lämmönjohta-

vuus, dT/dz lämpötilan muutos syvyyden funk- 
tiona, eli geoterminen gradientti. Geotermisen 
lämpövuon tiheyden ollessa vakio kivilajin huono 
lämmönjohtavuus kompensoituu korkeammalla 
lämpötilagradientilla ja päinvastoin. 

Muhos-muodostuman heikko lämmönjohtavuus 
nostaa lämpötilagradienttia, ja siksi savikivessä 
mitatut lämpötilat ovat korkeita. Kuvassa 10 näh-
dään Limingan Tupoksessa v. 1985 mitatun kairan-
reiän lämpötila syvyyden funktiona. Reiän pohjalla, 
770 metrin syvyydessä, johon mittaus päättyi, 
lämpötila on 23 °C. Vastaavasti geoterminen gra-
dientti on keskimäärin noin 0,025 °C/m sovitusvälin 
mukaan. Näin ollen 1 000 m:n syvyydellä lämpö-
tila Muhos-muodostumassa on noin 29 °C. Muualla 
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Suomessa ei luonnontilaisista maanpintarei’istä 
ole mitattu yhtä korkeita lämpötiloja vastaavilta 
syvyyksiltä. 

Kairanreiästä otetuista kairasydännäytteistä 
mitattiin laboratoriossa myös lämmönjohtavuus, ja 
Limingan savikiven lämmönjohtavuudeksi saatiin 
1,86 W/(m*K). Savikiven heikko lämmönjohtavuus 
toimii ikään kuin peittona, joka eristää lämmön 

pysymään muodostumassa ja nostaa savikiven ja 
sen alapuolella olevan, paremmin lämpöä tuottavan 
kallioperän lämpötilaa näiden rajapinnassa. Tästä 
syystä Muhos-muodostuma on mielenkiintoinen 
keskisyvän geotermisen energian näkökulmasta. 
Geotermisen lämpövuon tiheys on Limingan reiästä 
mitattuna keskimäärin 0,048 W/m2.

Kuva 10. Limingan Tupoksessa sijaitsevan kairanreiän lämpötila ja geoterminen gradientti syvyyden funktiona. 
Lämpötilaa on jatkettu 1 km:n syvyyteen ekstrapoloimalla. Muhos-muodostuma on nykytiedon perusteella 
paksuimmillaan Limingassa.
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4 KIRKKOSAAREN GEOFYSIKAALISET MITTAUKSET

Geotermisen energian hyödyntämistä varten 
Muhoksen Kirkkosaaressa tehtiin tarkempia geofy-
sikaalisia mittauksia tavoitteena selvittää maanka-
maran rakennetta: maapeitteen paksuutta, savikiven 
alkamissyvyyttä, savikivimuodostuman paksuutta 
ja mahdollisia kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeitä. 
Menetelmiksi valittiin audiomagnetotelluurinen 
(AMT) luotaus ja seisminen heijastusluotaus, sillä 

ne ovat syvätutkimusmenetelmiä ja soveltuvat sen 
vuoksi hyvin geotermisen energian tutkimukseen. 
Lähtötietoina oletettiin, että maapeitteen paksuus 
Kirkkosaaressa olisi 40–50 metriä, jonka jälkeen 
savikiven syvyysulottuvuus olisi n. 500 metriä. 
Menetelmillä tavoiteltiin syvyysulottuvuutta aina 
2 km:iin saakka, josta myös keskisyvän geotermisen 
energian potentiaali haluttiin selvittää.

4.1 Audiomagnetotelluurinen luotaus

Audiomagnetotelluurinen (lyh. AMT) luotaus on 
passiivinen sähkömagneettinen geofysikaalinen 
menetelmä, jolla voidaan selvittää maankama-
ran sähkönjohtavuusrakennetta. AMT-luotauksia 
suoritettiin Kirkkosaaressa kahdessa paikassa 
(kuva 11). Pisteellä m01 suoritettiin yön yli kestävä 
rekisteröinti, kun taas pisteellä m02 suoritettiin 
lyhempi muutaman tunnin mittainen rekisteröinti. 
Rekisteröintiaika vaikuttaa mittaustulosten laatuun, 
ja pisteellä m01 laatu on parempi. Paikallisten häi-
riöiden vähentämiseksi niin sanottu remote-refe-
rence-mittaus suoritettiin toisella mittalaitteella 
yhtä aikaa Rovaniemellä.

AMT-luotaukset suoritettiin GTK:n Metronix 
ADU-07e- ja ADU-08e-vastaanottimilla. Kyseessä 
on nelikomponenttimittaus (tensori-AMT), jossa 
mitataan horisontaalinen sähkökenttä ja horison-
taalinen magneettikenttä maanpinnalla kahdessa 
toisiaan vastaan kohtisuorassa suunnassa (mag-
neettinen N-S ja E-W). Magneettikenttäantureina 
käytettiin MFS-07e-induktiokeloja ja sähkökenttä-
antureina polarisoitumattomia EFP-06-elektrodeja. 
Sähkökentän mittauksessa käytettiin 50 m:n 
dipoleita. 

Kuva 11. AMT-luotauspisteet m01 ja m02 ja niiden sijainnit. Pohjakartta: © Maanmittauslaitos.

Luotauspiste Sijainti       
(ETRS-TM35FIN)

Lisätietoa

m01 X=452673 
Y=7188164

ADU-08e, yön yli 
rekisteröinti, 65 kHz, 
4 096 kHz, 256 Hz, 
tensorimittaus, 50 m:n 
dipoli

m02 X=452884 
Y=7188230

ADU-07e, päivärekis-
teröinti, 65 kHz, 4096 
kHz, 256 Hz, tensori-
mittaus, 50 m:n dipoli

Remote 
Reference

Tiskivaara,  
Rovaniemi

ADU-07e, 4096 kHz, 
Hx, Hy

Mittaustulokset prosessoitiin Metronixin 
ProcMT-ohjelmalla. Prosessoinnissa raaka-aineis-
tosta laskettiin ns. luotauskäyrät, jotka mahdollis-
tavat kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tulkinnan. 
Raportissa keskitytään pisteen m01 tulkintaan sen 
paremman laadun vuoksi. Pisteen m02 luotaus-

käyrät olivat hyvin samantyyppisiä m01:n luo-
tauskäyrien kanssa, mikä on osoitus mittausten 
onnistumisesta. Pisteellä m01 luotauskäyrät ovat 
taajuusalueella n. 24 kHz–0,01 Hz. Matalammat 
taajuudet sisältävät tietoa syvemmältä maankama-
rasta. Sähkövoimalaitokset ja sähkön jakelu verkon 
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eri osat (esim. sähkölinjat) tuottavat AMT-mit-
tauksille haitallisia sähkömagneettisia häiriöitä. 
Mittaustulosten laatu on tyydyttävä, kun otetaan 
huomioon, että mittauspaikka sijaitsee Muhoksen 
taajamassa ja että Montan vesivoimalaitos sijaitsee 
alle kilometrin päässä. Hyvälaatuisen mittaustulok-
sen tunnistaa ”pehmeästi” käyttäytyvistä luotaus-
käyristä, joissa ei ole äkillisiä vaihteluita taajuuden 
funktiona. 

Aineiston dimensionaalianalyysilla voidaan 
todeta, että matalilla taajuuksilla (< 1 Hz) tuloksissa 
on viitteitä moniulotteisesta (2-D tai 3-D) johta-
vuusrakenteesta. On mahdollista, että esimerkiksi 
joitakin kilometrejä idässä sijaitseva Kiimingin 
liuskejakso vaikuttaa mittaustulokseen matalilla 
taajuuksilla. Tarkemman analyysin tekemiseen 
vaadittaisiin lisämittauksia useissa eri paikoissa.

Taajuudet > 1 Hz voidaan tulkita yksiulotteisella 
(1-D) sähkönjohtavuusrakenteella (kerrosmalli). 

Tämä on riittävän suuri taajuuskaista, jotta Muhos-
muodostuman ja sen alapuolisen kallioperän raja-
pinnan vaikutus voidaan havaita. Luotauskäyrät, 
joista tässä yhteydessä käsitellään ns. determinant-
tikeskiarvoa, on esitetty kuvassa 12 yhdessä kerros-
mallitulkinnan kanssa. Tulkinta on tehty ns. Monte 
Carlo -menetelmällä, joka perustuu satunnaismal-
lien generointiin. Monte Carlo menetelmä tuo hyvin 
esiin tulkinnan monikäsitteisyyden, sillä useat toi-
sistaan poikkeavat mallit voivat toteuttaa mitta-
ustuloksen, kun sen virherajat otetaan huomioon. 

Tulkinnassa mallien kerroslukumäärä on neljä. 
Kuvassa 12 mustat käyrät esittävät keskiarvomal-
lia (kuva oikealla) ja siitä laskettua teoreettista 
mittaustulosta (kuvat vasemmalla). Tämän lisäksi 
harmaalla on esitetty lukuisia yksittäisiä malleja ja 
niiden vasteita. Keskiarvomallin neljästä kerrok-
sesta kolmen ensimmäisen voidaan tulkita olevan 
osa Muhos-muodostumaa ja neljäs kerros vastaa 

Kuva 12. AMT-luotauskäyrät (rhoa, phase) ja nelikerros-
tulkintamalli. Mittaustulos (rhoa, phase) on merkitty 
punaisilla risteillä ja mallivasteet yhtenäisillä käyrillä. 
Musta käyrä vastaa keskiarvomallista laskettua vas-
tetta. Oikealla olevassa kuvassa on esitetty hyväksytyt 
kerrosmallit, ja musta käyrä vastaa keskiarvomallia. 
Huomaa, että asteikoissa on käytetty periodia taajuuden 
sijasta (toistensa käänteislukuja).
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eristävämpää (n. 10 000 ohm-m) alapuolista, gra-
niittista kallioperää. Näiden yksiköiden välinen 
rajapinta on keskiarvomallissa n. 240 m:n syvyy-
dellä, joskin muiden esitettyjen mallien perusteella 
on selvää, että tämän rajapinnan syvyys vaihte-
lee mallien välillä huomattavasti. Huomattava on 
lisäksi Muhos-muodostuman sisällä oleva alhai-

sen ominaisvastuksen kerros noin parinkymmenen 
metrin syvyydellä. Tämän kerroksen ominaisvastus 
on keskiarvomallissa n. 2,6 ohm-m, mikä edustaa 
siltti- ja savikivillekin vaihteluasteikon alapäätä ja 
viittaa todennäköisesti pohjaveden pinnan syvyy-
teen. Tämän kerroksen ylä- ja alapuolinen ominais-
vastus on noin 40 ohm-m.

4.2 Heijastusseisminen luotaus

Maa- ja kallioperän rakennetta voidaan tutkia 
tehokkaasti seismisten aaltojen ja niiden kulkuai-
kojen avulla. Määritys perustuu seismisten aalto-
jen nopeuden vaihteluihin, sillä eri väliaineilla on 
erilaiset seismiset nopeudet. Heijastusluotauksessa 
käytetään hyväksi fysikaalisilta ominaisuuksil-
taan poikkeavilta rajapinnoilta heijastuvia aaltoja.  
Muhoksen Kirkkosaaressa tehtiin seismisiä hei-
jastusluotauksia lokakuussa 2020 kahdella saaren 
poikki kulkevalla linjalla. Linjat risteävät saaren 
koillispäädyn alueella. Mittausten tarkoitus oli 
saada tietoa Muhos-muodostuman sedimenttiki-
ven ja pohjan graniitin/gneissin kontaktin syvyy-
destä sekä mahdollisesti lisätietoa alueen ruhjeista 
ja muista rakenteista aina 2 km:n syvyyteen asti. 
Mittaus tehtiin GTK:n uudella, syyskuussa 2020 
hankitulla SmartSolo- seismisellä mittauskalus-
tolla ja seismisenä lähteenä käytettiin räjähteitä.

Heijastusluotaukset suoritettiin Kirkkosaaressa 
5.–9.10.2020. Heijastusluotausten sijainti kartalla 
on esitetty kuvassa 13. Mittausalue on harvah-
koa, helppokulkuista kangasmetsää ja rantatörmiä 
lukuun ottamatta tasaista. 

Kirkkosaaren seismiset heijastusluotauslinjat 
ovat lyhyitä verrattuna tavoitesyvyysulottuvuuteen,  
2 km. Mittaukset on tehty 120 g:n dynamiittipa-
noksella, jotta syvyysulottuvuus saavutettaisiin, 
mutta samanaikaisesti on aiheutettu verrattain 
isoja, lähteen aiheuttamia häiriöitä dataan (kuva 
15). Dynamiittipanos on kairattu noin 2,3 m:n 
syvyyteen, joten se ei aiheuttanut merkittävää ilma-
aaltoa. Sen sijaan datassa erottuu hitaasti (noin 150 
m/s) hiekassa etenevä aaltorintama. Hiekassa ete-
nevät aallot ovat hyvin matalataajuisia ja peittävät 
alleen mahdollisen heijastuneen signaalin, mutta 
toisaalta ne saadaan eliminoitua tehokkaasti yli-
päästösuodatuksella ja ne myös summautuvat pois 

aineistoa pinotessa eivätkä siten aiheuta merkittä-
vää ongelmaa signaaliprosessoinnille. 

Kirkkosaaren seismisen aineiston nopeusanalyysi 
oli haasteellinen, koska aivan pintaa lähellä olevien 
heijastajien lisäksi aineistossa ei havaittu selkeitä 
heijastajia. Nopeuden vaihtelu mittauslinjalla on 
erittäin suurta, mikä vaikeuttaa hyvän nopeusfunk-
tion tekemistä. Ensimmäisinä havaittujen taittunei-
den aaltojen nopeus on yli 3 000 m/s yli 120 m:n 
etäisyydellä lähdepisteestä. Mikäli irtomaan nopeus 
on yli 1 000 m/s, vastaavat kulkuaikahavainnot noin 
40 m:n irtomaakerrospaksuutta. Lähellä pintaa 
seisminen nopeus on 1 400 m/s, savikivessä 3 000 
m/s ja syvemmällä kalliossa yli 5 000 m/s. Nämä 
kontrastit ovat niin merkittäviä, että voimakkaita 
heijasteita voisi olettaa syntyvän, mutta ilmeisesti 
rajapinnat ovat joko geometrialtaan epäedullisia 
seismiselle mittaukselle, seisminen luotauslinja 
on liian lyhyt tai heijasteet katoavat voimakkaiden 
lähteen aiheuttamien häiriöiden alle.

Mittauksen syvyysulottuvuustavoitteeseen näh-
den Kirkkosaaren seismiset linjat ovat liian lyhyitä. 
Heijasteet jäävät datassa joko lähteen aiheuttamien 
häiriöiden alle, tai sitten kallioperästä ei synny hei-
jastuksia joko rajapintojen puutteen tai geometrian 
takia. Esimerkiksi mahdolliset ruhjeet voivat olla 
liian pystyasentoisia havaittavaksi tämän mittauk-
sen geometrialla. Savikivi voi olla yläkontaktistaan 
irtomaan kanssa niin rapautunutta, ettei siitä synny 
selkeää heijastusta. 

Kuvassa 16 on esitetty Muhoksen mittauslin-
jojen sijainti ja kaksiulotteiset poikkileikkaukset 
seismisen aineiston tulkinnoista. Kuvassa 17 on 
esitetty seismiset linjat ja mallinnetut rajapinnat 
3D-näkymässä. Aineistosta erottuu selkeästi irto-
maakerroksen ja Muhoksen hiekkakivimuodostu-
man rajapinta.
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Kuva 13. Muhoksen Kirkkosaaressa mitattujen seismisten linjojen geofonit on merkitty sinisillä kolmioilla ja noin 
2,5 metrin syvyyteen kairatut räjäytykset on merkitty punaisilla ympyröillä. Lisäksi karttaan on merkitty paikat 
rautakangella maahan upotetuille räjäytyksille punaisilla tähdillä. Pohjakartta: © Maanmittauslaitos.
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Kuva 14. SmartSolo-laitteiston akkuja voi ladata 12 kp kerrallaan noin 23 kg painavassa latauslaukussa. 
Latauslaukkuun kuuluu myös kolme geofonien ohjelmointi- ja datan latausporttia sekä yksi testiportti (vasem-
malla). Keskellä SmartSolo-geofonit odottamassa asennusta ja oikealla BoomBox3-laite, jota käytetään räjäytyksen 
GPS-ajanhetken määrittämiseen. Valokuvat: Suvi Heinonen, GTK.

Kuva 15. Esimerkki seismisestä lähdekokoamasta Kirkkosaarelta. Noin 2,5 m:n syvyyteen kairattu räjäytys ei 
aiheuta huomattavaa ääniaaltoa, mutta seismiset aallot etenevät suorina aaltoina hiekkamaassa ääntä hitaam-
malla, noin 150 m/s ja 270 m/s nopeudella. Taittuneiden aaltojen perusteella nopeus irtomaaker-roksen alaisessa 
savikivessä on noin 3 100–3 200 m/s. Lisäksi taittuneista aalloista on tunnistettavissa ir-tomaakerrosnopeudet 
1 000–1 200 m/s ja pehmeämmän irtomaan nopeus 700–800 m/s.
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Kuva 16. Migroitu ja syvyyskonvertoitu seisminen aineisto Muhoksen mittauslinjalta 1 ja 2. Pystyakselina on 
syvyys metreinä. Pohjakartta: © Maanmittauslaitos.
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Kuva 17. Muhoksen seismiset linjat ja mallinnetut rajapinnat 3D-näkymässä. Aineistosta erottuu selkeästi irto-
maakerroksen ja Muhoksen hiekkakivimuodostuman rajapinta. 

Seismisen aineiston perusteella Muhoksen Kirk-
ko saaressa irtomaakerroksen paksuus vaihtelee 
noin 30 metristä jopa 100 metriin ja keskipaksuus 

on 60 m. Heijastavuuden tekstuurin muutoksen 
perusteella Muhos-muodostuma on syvimmillään 
noin 460 m, ja muodostuma ohenee kohti pohjoista.

5 GEOTERMISEN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISEN ARVIOINTI 
MUHOS-MUODOSTUMAN ALUEELLA 

Geotermisen energian potentiaalilla kuvataan joko 
maankamaraan sitoutuneen lämpöenergian määrää 
(esim. MWh) tai sitä, kuinka paljon tästä maan-
kamaran energiasta saadaan vuosittain otettua 
lämmityskäyttöön lämpökaivolla (esim. MWh/v). 
Potentiaali vaihtelee sijainnin myötä, sillä siihen 
vaikuttavat maanpinnan keskilämpötila, alueen 
geotermisen lämpövuon tiheys eli maan pinnan 
alta tuleva lämpö ja kallion sekä kalliota peittä-
vien irtaimien maalajien ja sedimenttikerroksen 
lämmönjohtavuus. Laskettaessa lämpökaivosta 
saatavaa energiaa on lisäksi otettava huomioon 
lämpökaivon parametrit, joita ovat kaivon syvyys ja 
halkaisija, lämmönkeruuputken mitat ja materiaali, 
lämmönkeruunesteen ominaisuudet ja virtausno-
peus sekä lämmönoton vuotuinen jakauma.

Geotermisen energian hyödyntämisen arviointi 
Muhos-muodostuman alueella tehtiin kahdessa 
osavaiheessa: ensin koko Muhos-muodostuman 
alueelle, huomioimalla ja varioimalla geologisina 

reunaehtoina pidettyjä parametreja ja sitten tar-
kemmin Muhoksen Kirkkosaaren alueelle.

Osavaiheessa 1 tarkasteltiin reunaehtoina pidet-
tyjen geologisten tekijöiden eli maapeitteen pak-
suuden ja laadun sekä savikiven alkamissyvyyden 
ja paksuuden vaikutusta geotermisen energian 
tuotantopotentiaaliin a) yhdestä 300 m syvästä 
lämpökaivosta ja b) yhdestä 1 km ja 2 km syvästä 
lämpökaivosta. Tällaisessa geologisen potentiaalin 
arvioinnissa minimoitiin lämmönottotavan vaiku-
tus siten, että vuotuista kulutusprofiilia ei otettu 
huomioon vaan kaivoista otettiin vakioteholla läm-
pöä koko ajan saman verran. Matalan geotermisen 
energian potentiaalin laskennassa lämpökaivon 
sisäosat pystyttiin lisäksi jättämään huomiotta. 
Keskisyvän energian potentiaalia laskettaessa 
lämpökaivon sisäosat jouduttiin ottamaan huomi-
oon mallinnustavan vuoksi. Keskisyvissä kaivoissa 
käytettiin koaksiaalista lämmönkeräintä ja kahta 
eri putkistandardia: vakuumieristettyä teräsputkea 
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ja tavallista muoviputkea sekä kullekin putkelle 
optimoitua maksimivirtausmäärää. Geologisen 
potentiaalin arvioinnissa lämpökaivojen tuotto 
laskettiin 50 vuoden käytölle. Mallit toteutettiin 
siten, että kaivoista otettiin kaikkien käyttövuo-
sien ajan aina sama määrä lämpöenergiaa mah-
dollisimman suurella tilavuusvirralla ja viimeisenä 
simulointivuotena kaivon ulkoseinämä laski nollaan 
celsius-asteeseen. 

Geologisen potentiaalin vakiotehoon perustuva 
laskentatapa antaa korkeita energiamääriä kaivosta 
ulostulevan nesteen lämpötilan kustannuksella. 
Tarkoituksena oli kuitenkin ensi kädessä selvit-
tää geologisten reunaehtojen vaikutusta matalan 
ja keskisyvän geotermisen energian tuotanto-
potentiaaliin. Geologisen potentiaalin arvioinnin 
jälkeen osavaiheessa 1 optimoitiin kaivoissa käy-
tettävää virtausnopeutta suhteessa kaivosta saa-
tavaan tehoon ja ulostulevan nesteen lämpötilaan. 
Lisäksi tarkasteltiin, miten lämmönoton luonne 
ja realistisempi kuukausittainen kulutusprofiili 
muuttaa kaivon tuottoa. Kun lämmönotossa huo-
mioidaan kulutusjakauma ja pienempi tilavuus-
virta, energiakaivon tuotto pienenee verrattuna 
tasaiseen jakaumaan, mutta kaivoista ulostulevan 
nesteen lämpötila pysyy korkeammalla tasolla ja 
hyödynnettävyys lämpöpumpuille paranee. Näissä 
optimoiduissa mallinnuksissa simulointijakson 
pituutena käytettiin 25 vuotta, mikä vastaa suurin 
piirtein lämpöpumppujen teknistä käyttöikää.

Osavaiheessa 2 arvioitiin keskisyvän ja matalan 
geotermisen energian tuotannon mahdollisuuk-
sia Kirkkosaaressa huomioimalla geofysikaalisten 
mittausten tulokset tarkentuneesta maa- ja kallio- 

perän rakenteesta. Osavaiheessa selvitettiin, a) 
mikä on yhden 1 km ja 2 km syvän energiakaivon 
tuotto, b) kuinka monta perinteistä maalämpökai-
voa yksi keskisyvä energiakaivo voi korvata saman 
energiamäärän kattamiseksi ja minkälainen pinta-
alan tarve matalilla kaivoilla on, c) mihin mata-
lat ja keskisyvät energiakaivot kannattaa sijoittaa 
Kirkkosaaren alueella ja d) millaiset poraus-
kustannukset vaihtoehdoilla on. Lämpökaivojen 
numeerisessa mallinnuksessa otettiin huomioon 
kuukausittainen energiajakauma ja osavaiheessa 1 
optimoitu tilavuusvirta keskisyville kaivoille. 

Lämpökaivomallinnukset tehtiin kahdella eri 
ohjelmistolla: matalan geotermisen energian 
potentiaali 300 metriä syvistä kaivoista, mallin-
nettiin Earth Energy Designer (EED)-ohjelmalla. 
Keskisyvät 1 km:n ja 2 km:n pituiset kaivot mal-
linnettiin COMSOL Multiphysics® -ohjelmalla. 
EED käyttää valmista ratkaisukirjastoa, niin 
kutsuttuja G-funktioita, halutun parametrin 
optimointiin ja on siten nopeakäyttöinen. EED 
antaa luotettavan tuloksen ainoastaan matalille  
kaivoille. COMSOL Multiphysics® perustuu 
numeeriseen elementtilaskentaan ja mahdollistaa 
monipuolisemman kaivogeometrian mutta vastaa-
vasti vaatii enemmän laskentatehoa ja -aikaa. 

Kun matalien ja keskisyvien kaivojen tuotto 
Kirkkosaaren geologiassa saatiin arvioitua, tehtiin 
lopuksi vielä karkea approksimaatio, kuinka monta 
400–500 m syvää energiakaivoa tarvittaisiin kat-
tamaan vastaava energiamäärä. Näiden mallinnus-
tulosten tarkastelussa halutaan korostaa, että ne 
ovat approksimaatiota, joten niihin on suhtaudut-
tava varauksin.

5.1 Osavaihe 1: Geotermisen energian geologinen potentiaali Muhos-muodostuman alueella 

Geotermisen energian potentiaaliin vaikuttavat 
ennen kaikkea sijaintiin ja geologiaan sidoksissa 
olevat fysikaaliset parametrit: maanpinnan vuotui-
nen keskilämpötila, geoterminen lämpövuon tiheys, 
maa- ja kallioperän lämmönjohtavuus sekä radio-
geeninen lämmöntuotto. Muhos-muodostumaa 
koskevat parametrit koottiin kirjallisuudesta, ja ne 

on viitteineen listattu taulukossa 1. Maanpinnan 
vuotuinen keskilämpötila lasketaan ilman vuosit-
taisesta keskilämpötilasta kaavalla (3) (Kukkonen 
1986)
  
 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,71 ∙ 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 + 2,93    (3)
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Taulukko 1. Laskennassa käytetyt fysikaaliset parametrit.

Parametri Arvo Lähde

Ilman vuosittainen keskilämpötila 2,4 °C Ilmatieteen laitos  
(vertailukausi 1939–1960)

Maanpinnan vuosittainen keskilämpötila 4,6 °C Laskettu kaavalla (3) 
(Kukkonen 1986)

Maapeitteen lämmönjohtavuus vaihtelee,  
ks. taulukko 2

Koottu yhteen eri lähteistä

Savikiven lämmönjohtavuus 1,86 W/(m*K) Liminka r-60 (1985)

Graniitin lämmönjohtavuus 3,2 W/(m*K) Peltoniemi ja Kukkonen (1995)

Geoterminen lämpövuon tiheys 0,042 W/m2 Veikkolainen ja Kukkonen (2019) 

Kallion radiogeeninen lämmöntuotto 1,84 µW/m3 Kukkonen (1989) aineiston pohjalta laskettu  
aritmeettinen keskiarvo

5.1.1 Geologiset skenaariot

Muhos-muodostuman esiintymisalueella maa-
peitteen samoin kuin savikivikerrostuman paksuus 
vaihtelee laaja-alaisesti. Savikiveä tiedetään ole-
van 50–1 000 metriä ja maapeitteitä 15–120 metriä. 

Muodostumaa peittävät irtaimet maalajit ovat pää-
osin hieno- ja karkearakeisia, ja niillä on erilaiset 
lämmönjohtavuudet. Tarkasteluissa käytetyt geo-
logiset skenaariot on listattu taulukkoon 2. Kaiken 
kaikkiaan erilaisia kombinaatioita on 98 kappaletta.

Taulukko 2. Erilaiset geologiset skenaariot.

Maapeitteen paksuus (m) Savikiven paksuus (m) Lämmönjohtavuus (W/(m*K))

15 50 Hienorakeinen = 1,7 

20 100 Karkearakeinen = 2,4 

40 200  

60 400  

80 600  

100 800  

120 1 000

Kuva 18 esittää maankamaran lämpötiloja geo-
logisten skenaarioiden ääripäissä aina 2 km:n 
syvyyteen saakka. Kuvaajaan on piirretty myös 
Limingan Tupoksen reiän ja Kirkkosaaren keski-
määräistä maankamaran mallia vastaavat lämpö-
tilat. Kuvasta nähdään, miten paksu maapeite ja 
savikivikerros nostaa maankamaran lämpötilaa 2 
km:n syvyydessä jopa yli kymmenen celsius-astetta 
verrattuna tilanteeseen, jossa on ohut maapeite ja 
ohuempi savikivikerros.

Yksittäisestä energiakaivosta saatavan tehon 
todettiin käyttäytyvän lineaarisesti mallinnettavien 
skenaarioiden rajoissa, joten geologinen paramet-
risointi karsittiin kahteen ääriarvoon: maapeitteen 
paksuus 20 m ja 120 m ja savikiven paksuus 100 m 
ja 1 000 m. Edelleen kaikissa skenaarioissa testattiin 
niin hieno- kuin karkearakeinenkin maapeite eli 
savi- tai hiekkakerros. Tämä rajasi skenaarioper-
mutaatiomme kuuteen.
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Kuva 18. Maa- ja kallioperän lämpötilat erilaisissa geologisissa ympäristöissä. Kuva: Kaiu Piipponen, GTK.

5.1.2 Matalan geotermisen energian potentiaali

Matalan geotermisen energian potentiaali yhdestä 
300 m syvästä kaivosta laskettiin EED-ohjelmalla. 
Geologisen maksimipotentiaalin laskemiseksi kai-
vosta oletettiin otettavan lämpöä ympäri vuoden 
samalla vakioteholla. Kaivon halkaisija oli 140 mm 
ja lämmönkeruunesteen tilavuusvirtaama 0,6 l/s. 
Tilavuusvirran suuruus perustuu iteroinnein vakiin-
tuneeseen ja yleisesti käytettyyn arvoon matalissa 
lämpökaivoissa. Laskennassa ei otettu huomioon 
lämmönkeruuputkistoa ja sen teknisiä ominaisuuk-
sia. Energiamäärät ovat suoraan maankamarasta 
saatavia määriä (COP=0), joten niihin voidaan lisätä 
lämpöpumpun tuoma sähkötehon lisäys keskimää-
räisellä vuosilämpökertoimella.  

Taulukon 3 geologisilla parametreilla saatava 
energiamäärä on esitetty kuvassa 19. Yhden 300 m 

syvän kaivon tuotto on 12,8–31,8 MWh/v. Alimmat 
käyrät eivät jatku suorina, koska niissä eripaksui-
set maapeite- ja savikivikerrokset ylittävät 300 
metriä. Matalan energiakaivon kohdalla mahdol-
lisimman ohut maapeite ja mahdollisimman ohut 
savikivikerrostuma antavat parhaiten energiaa, 
mikä selittyy niiden alla olevan graniitin hyvällä 
lämmönjohtavuudella. Matalalla lämpökaivolla 
tulisi olla mahdollisimman paljon kosketuspintaa 
savikivikerrostuman alla olevaan kiteiseen kal-
lioon. Huonoin energiansaanti on kaivoilla, joita 
ympäröivät erittäin paksut maapeitteet ja jotka 
ovat kokonaan savikivessä. Maapeitteen korkeampi 
lämmönjohtavuus verrattuna savikiveen parantaa 
energiansaantia, joten lämpökaivo karkearakeisessa 
maakerroksessa (k=2,4 W/(m*K)) antaa enemmän 
energiaa kuin lämpökaivo vastaavan paksuisessa 
hienojakoisessa maakerroksessa (k=1,7 W/(m*K)).
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Kuva 19. Maankamarasta saatavan lämmitysenergian määrä (MWh/v) yhdellä 300 m syvällä lämpökaivolla maa-
peitteen paksuuden funktiona. Käyrissä erottuvat kaksi eri maapeitteen lämmönjohtavuutta (hienorakeinen 
maalaji 1,7 W/(m*K) yhtenäisellä viivalla ja karkearakeinen maalaji 2,4 W/(m*K) katkoviivalla) sekä savikiven 
paksuus. Huom.! Energiamäärät ovat suoraan maankamarasta saatavia määriä (COP=0), joten niihin voidaan 
lisätä lämpöpumpun tuoma sähkötehon lisäys keskimääräisellä vuosilämpökertoimella.   
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5.1.3 Keskisyvän geotermisen energian potentiaali

Keskisyvän geotermisen energian potentiaali mal-
linnettiin yhdestä 1 km ja 2 km syvästä kaivosta 
COMSOL Multiphysics® -ohjelmalla. Keskisyvän 
kaivon lämmönoton laskennassa otettiin huomi-
oon geologian lisäksi kaivon sisus eli kollektoriputki 
ja siinä kiertävä lämmönkeruuneste. Keskisyvä 
lämpökaivo mallinnettiin koaksiaalisena, eli siinä 
kiertävä lämmönsiirtoneste (vesi) kulkee alaspäin 
koaksiaaliputken ulkolaidan ja porareiän seinämän 
välissä keräten samalla lämpöä syvemmälle men-
nessään. Lämmennyt vesi pumpataan kollektori-
putken sisäpuolelta takaisin pinnalle (ks. kuva 5). 
Mallissa huomioitiin, että lämpökaivo suojaputki-
tettiin maaosuudelta (engl. casing) aina savikivi-
kerrokseen asti, mutta alapuolinen osuus jätettiin 
avoimeksi, mikä edellyttää veden käyttämisen 
lämmönkeruunesteenä. 

Mallinnuksissa lämmönkeruuputkena käytet-
tiin tyhjiöeristettyä teräsputkea (engl. Vacuum 
Insulated Tubing, VIT), jossa onton teräsputken 
välissä on tyhjiökerros. Tällaisen putken efektiivi-
nen lämmönjohtavuus on 0,02 W/(m*K), joten sen 
sisäpuolella virtaava neste jäähtyy ylös tullessaan 
erittäin vähän. Putki on paksu, joten sen sisähal-
kaisija jää pieneksi. Tällöin lämmönkeruunesteen 
virtausvastus kasvaa nopeasti tilavuusvirran kas-
vaessa. VIT-putki on myös kallista. Osassa mal-
linnuksia käytettiin vaihtoehtoisena kollektorina 
tavallista muoviputkea, joka on edullisempaa ja 
ohuempaa, mutta jonka lämmönjohtavuus on ver-
rattain korkea (k = 0,42 W/(m*K)), jolloin siinä 
tapahtuu enemmän lämpöhäviötä. Putkien para-
metrit on esitetty taulukossa 3. Kyseiset parametrit 
valittiin tämänhetkisen tiedon perusteella saatavilla 
olevista vaihtoehdoista.
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Taulukko 3. Mallinnettavien kollektorien parametrit.

Parametri VIT-putki Muoviputki

Kaivon halkaisija 230 mm 230 mm

Ulkohalkaisija 124 mm 125 mm

Sisähalkaisija 78 mm 110,2 mm

Lämmönjohtavuus 0,02 W/(m*K) 0,42 W/(m*K)

i) Tekninen maksimipotentiaali
Keskisyville 1 km:n ja 2 km:n pituisille kaivoille 
laskettiin aluksi tekninen maksimipotentiaali suu-
rilla tilavuusvirtaamilla. VIT-putkelle käytettiin yllä 
ilmoitettua 6 l/s. Muoviputki ei kärsi yhtä suurista 
painehäviöistä, joten siinä virtausmääräksi asetet-
tiin 10 l/s. Mallinnuksissa simuloitiin kaivoista otet-
tavan lämpöä ympäri vuoden samalla vakioteholla. 
Kuvissa 20–21 on esitetty keskisyvien kaivojen tek-
ninen maksimipotentiaali maapeitteen paksuuden 
funktiona. Malleissa savikiven paksuus oli joko 100 
m tai 1 000 metriä. 

Keskisyvän 1 km:n pituisen lämpökaivon tapa-
uksessa näkyy sama ilmiö kuin matalassa 300 m 
syvässä lämpökaivossa: kaivon antoisuus on sitä 
parempi, mitä ohuempi kerros savikiveä ja maa-
peitettä sen päällä on, koska silloin suurempi osa 
kaivosta on kosketuksissa hyvän lämmönjohtavuu-
den omaavan graniitin/gneissin kanssa. Toisaalta 
ohuen savikivikerroksen tapauksessa paksu hie-
norakeinen maakerros toimii eristeenä kallioperän 
ja maanpinnan välissä, mikä kasvattaa välittö-
mästimaanpinnan tuntumassa olevaa geotermistä 
gradienttia. Myös irtomaakerroksen matalampi läm-
mönjohtavuus toimii tällaisena eristeenä, ja kaikista  

tuloksista nähdään, että hienorakeisen irtomaan 
(k_soil=1,7W/(m*K)) tapauksessa lasketut tulokset 
ovat parempia kuin karkearakeisen (k_soil=2,4W/
(m*K)). Vaihteluväli parhaimman ja heikoimman 
geologisen skenaarion välillä on 28–36,5 kW, mikä 
tarkoittaa energiamäärässä 245–320 MWh/v. 

Keskisyvässä 2 km:n pituisessa kaivossa tilanne 
on toinen. Savikivi toimii kaikissa skenaarioissa 
eristeenä ja nostaa geotermistä gradienttia. Paras 
tulos saavutetaan geologisessa ympäristössä, jossa 
on paksu savinen maapeite (120 m) ja paksu savi-
kivikerrostuma (1 km). Tällaisessa skenaariossa on 
huomionarvoista havaita, että energiakaivon alaosa, 
viimeiset 800 m, sijaitsee graniitissa/gneississä, 
jossa lämmönjohtavuus on huomattavasti parempi 
kuin savikivellä. Parempi lämmönjohtavuus yhdessä 
savikiven ja graniitti/gneissin rajapinnassa olevan 
kohonneen kallion lämpötilan vaikutuksesta tuottaa 
erinomaisen potentiaalin. Vaihteluväli parhaim-
man ja heikoimman geologisen skenaarion välillä 
on 97,6–120 kW, mikä tarkoittaa energiamäärässä 
855–1 050 MWh/v. Muoviputken tuotossa päästään 
vastaaviin lukemiin niin 1 kuin 2 kilometrin kaivon 
tapauksessa.
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Kuva 20. Tyhjiöeristetyllä kollektorilla 1 ja 2 km:n kaivon antama teho eri maapeitteen paksuuden funktiona. 
Kuvissa kaksi eri irtomaan lämmönjohtavuutta (1,7 ja 2,4 W/(m*K)) ja kaksi eri savikiven paksuutta (100 ja  
1 000 m).
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Kuva 21. Muoviputkella 1 ja 2 km:n kaivon antama teho eri maapeitteen paksuuden funktiona. Kuvissa kaksi eri 
irtomaan lämmönjohtavuutta (1,7 ja 2,4 W/(m*K)) ja kaksi eri savikiven paksuutta (100 ja 1 000 m).
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Maksimiteholaskelmista on koottu yhteenveto parhaimmasta ja huonoimmasta geologisesta poten
tiaalista eri syvyisille kaivoille taulukkoon 4.

Taulukko 4. Paras ja huonoin geologinen skenaario 1 km:n ja 2 km:n kaivoille.

Kaivon syvyys (m) Irtomaa paksuus 
(m)

Irtomaa k  
(W/(m*K)

Savikivi paksuus 
(m)

Skenaario

1 000 120 2,4 1 000 huonoin

1 000 120 1,7 100 paras

2 000 20 2,4 100 huonoin

2 000 120 1,7 1 000 paras
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ii) Eri virtausmäärien vertailu 
Energiakaivosta saatava teho ja ulostulevan nes-
teen lämpötila ovat toisiinsa nähden kääntäen 
verrannollisia kuvan 22 mukaisesti. Kuvassa 22 on 
esitetty yhdestä keskisyvästä kaivosta saatava läm-
pöteho ja ulostulevan nesteen lämpötila tilavuus-
virran funktiona. Tarkastelut tehtiin VIT-putkelle 
huomioimalla geologisten skenaarioiden ääripäät, 

kuten aiemmin esitettiin, sekä tasainen, vakiote-
hoon perustuva lämmönoton luonne. Tarkastelut 
tehtiin 25 vuoden pituiselle simulointijaksolle. VIT-
putkelle tilavuusvirta 0,3 l/s on pienin mahdolli-
nen virtaama, jolla virtaus on vielä turbulenttista. 
Vastaavasti, maksimiarvo 6 l/s on korkein mahdol-
linen virtaama, ennen kuin putken virtausvastus 
ylittää 5 baaria. 

Kuva 22. Yhdestä keskisyvästä (1 km ja 2 km) kaivosta saatava lämpöteho ja ulostulevan keruunesteen (vesi) 
lämpötila tilavuusvirran funktiona viimeisenä eli 25. simulointivuotena.
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Kaivosta ulostulevan keruunesteen (veden) 
lämpötila on tuotannon alkuvaiheessa korkealla, 
mutta kaivoa ympäröivän kallioperän viilentyessä 
lämmönoton seurauksena lämpöä siirtyy kaivoon 
vähemmän ja kiertävän nesteen lämpötila tasaan-
tuu tietylle tasolle. Kuvassa 23 on esitetty kaivosta 

ulostulevan keruunesteen lämpötila ajan funktiona, 
kun tarkastelussa on yksi 2 km:n pituinen kaivo. 
Varsinkin korkeammilla virtausmäärillä kaivosta 
on saatavissa ensimmäisten toimintavuosien aikana 
huomattavasti korkeampia liuoslämpötiloja kuin 
kuva 23 osoittaa. 

Kuva 23. Yhdestä keskisyvästä (2 km) kaivosta saatavan keruunesteen ulostulolämpötila eri virtausmäärillä ajan 
funktiona.

Kuvassa 24 on esitetty VIT- ja muovikollektorin 
vertikaalinen lämpötilaprofiili eli kaivoon menevän 
ja sieltä palaavan keruunesteen lämpötilat viimei-
senä eli 25. simulointivuotena eri virtausmäärillä. 
Selitteeseen on myös laskettu kaivosta saatavan 
lämpötehon suuruus (kW), mikä tarkoittaa tässä 

kaivosta saatavaa jatkuvaa lämpötehoa. Esim. VIT-
putkella pienimmän ja suurimman tilavuusvirran 
välillä on lämpötehossa vaihteluväli 21–120 kW ja 
ulostulolämpötilassa vastaavasti vaihteluväli 5–29 
celsius-astetta.
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Kuva 24. Yhden keskisyvän (2 km) kaivon vertikaalinen lämpötilaprofiili eli kaivoon menevän ja sieltä palaavan 
keruunesteen lämpötila eri virtausmäärillä VIT- ja PE-putkella. Tarkastelu viimeisenä eli 25. simulointivuotena. 
Kaivosta saatava jatkuva lämpöteho P on ilmoitettu selitteessä. 

iii) Pienemmät virtausmäärät ja energian  
kulutusjakauma
Tilavuusvirran arvolla 6 l/s saadaan keskisyvästä 
kaivosta korkea lämpöteho, mutta kaivosta ulos-
tuleva lämpötila jää varsin matalaksi (kuva 22). 
VIT-putkella tilavuusvirta 6 l/s vastaa lämpötilata-
soltaan suurin piirtein perinteistä maalämpöä, jossa 
lämmönkeruunesteen keskimääräiset lämpötilat 
liikkuvat parin kolmen asteen tuntumassa (kuvat 
22–24). Suurimmat muutokset kaivon lämpöte-
hossa ja ulostulevan nesteen lämpötilassa tapahtu-
vat tilavuusvirran arvoilla 1–2 l/s, joten ne otettiin 
lähtökohdaksi optimoitaessa keskisyvien kaivojen 
tuottoa energiankulutuksen kuukausijakauma huo-
mioiden. Koska muoviputkessa lämpöhäviöt pienillä 
tilavuusvirran arvoilla ovat huomattavasti suurem-
mat kuin VIT-putkessa, tehtiin kulutusjakaumaa 
koskevat tarkastelut ainoastaan VIT-tyhjiöputkelle. 

Mallinnuksissa hyödynnettiin tunnettua asuin-

kiinteistön energiankulutuksen kuukausijakaumaa 
Oulun alueella (kuva 25). Kun siirrytään vakiote-
hoon perustuvasta tasaisesta jakaumasta realisti-
sempaan kulutusjakaumaan, lämpökaivosta saatava 
kokonaisenergiamäärä laskee hieman, sillä lasken-
nassa huomioidaan talvikuukausien huipputehon 
tarve.

Mallinnuksin tarkasteltiin keskisyvien kaivo-
jen tuoton ja keruunesteen ulostulolämpötilan 
muuttumista kahdella tilavuusvirran arvolla (1–2 
l/s) parhaimmassa ja huonoimmassa geologisessa 
skenaariossa (kuva 26). Yhden 1 km:n pituisen 
energiakaivon tuotto on 155–215 MWh/v ja keruu-
nesteen ulostulolämpötila 3–6,5 celsius-astetta 
(25. simulointivuotena) tilavuusvirran ja geologi-
sen skenaarion mukaan. Yhden keskisyvän 2 km:n 
pituisen energiakaivon tuotto on keskimäärin 
350–650 MWh/v ja keruunesteen ulostulolämpötila 
11,5–23 °C tilavuusvirran ja geologisen skenaarion 
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mukaan. Tilavuusvirralla 1 l/s saadaan korkeimmil-
laan 23-asteista vettä 2 km syvästä kaivosta. Ero 
parhaimman ja huonoimman geologisen skenaarion 

välillä on suurimmillaan 156 MWh (2 km, 2 l/s), ja 
pienimmillään 23 MWh (1 km, 1 l/s). 

Kuva 25. Erään asuinkiinteistön lämmitysenergian tarve (%) Oulun leveysasteilla.
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Kuva 26. Maankamarasta saatava lämmitysenergia E yhdellä keskisyvällä (1 km ja 2 km) kaivolla ja kaivosta ulos-
tulevan nesteen (veden) lämpötila T viimeisenä eli 25. simulointivuotena. Tarkasteluissa on huomioitu kulutus-
jakauma sekä geologisesti paras ja heikoin skenaario.
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5.2 Osavaihe 2: Geotermisen energian potentiaali Muhoksen Kirkkosaaressa

Geofysikaalisten mittausten perusteella maapeit-
teen paksuus Kirkkosaaressa vaihtelee 40 ja 100 
metrin välillä ja keskipaksuus on noin 60 metriä. 
Savikiveä on ohuimmillaan saaren pohjoisreunalla, 
jossa savikiven alapohja sijaitsee noin 80–100 met-
rin syvyydellä. Saaren keskiosassa savikiveä on pak-
summin niin, että savikiven alapohja ja graniitti/
gneissin rajapinta sijaitsee noin 460 metrin syvyy-
dellä. Savikivimuodostuma ei myöskään ole tasai-
nen vaan kiilamainen (kuvat 16–17).

Selvitetyn maankamaran rakenteen perusteella 
laskettiin yhden keskisyvän (1 km ja 2 km) kaivon 
tuotto ohuimmassa ja paksuimmassa maapeite-
savikivi-skenaariossa. Koska savikivimuodostuma 
ei ole tasainen vaan kiilamainen, numeerinen läm-
pökaivomalli rakennettiin vastaamaan tällaista 
kiilamaista muodostumaa, jossa kaivo sijoittuu 
muodostuman paksuimpaan tai ohuimpaan koh-
taan. Maapeite alueella on hieno- ja karkearakeisen 
sekoitus, joten maapeitteelle käytettiin keskiarvos-
tettua lämmönjohtavuutta, 2 W/(m*K). Mallissa 
huomioitiin kuvan 25 kaltainen kulutusjakauma. 

Mallinnus tehtiin pienemmillä tilavuusvirroilla, 
jotta lämpöpumpulle saadaan syötteenä lämpi-
mämpää nestettä. Kaivoon kytkettävän lämpö-
pumpun toimintaa tutkittiin laitevalmistaja Oilonin 
Selection Tool -ohjelmistolla. Työhön saatiin tukea 
ja opastusta myös Oilonin ammattisuunnittelijoilta. 
Tarkastelulla haluttiin varmistaa, että lämpöpum-
pulle tulevan nesteen lämpötila ja tilavuusvirta 
olisivat lämpöpumpun toiminnan kannalta realis-
tiset ja todelliseen käyttötilanteeseen sopivat ja että 
saavutettaisiin mahdollisimman hyvä hyötysuhde 
eli COP-arvo. Lämpötilaero lämpöpumpun höyrys-
timen yli on yksi rajoite. Jos ja kun keskisyvässä 
geotermisessä kaivossa käytetään keruunesteenä 
vettä, ei kaivoon palaavan nesteen alin lämpötila 
tehdyssä lämpöpumpputarkastelussa saanut alittaa 
neljää astetta. Koska keruunesteen virtausmäärä on 
pieni, 1–2 l/s, on yhdelläkin asteella huomattava 
vaikutus. Selection Tool -ohjelmistolla haettiin 
alustava mitoitus lämpöpumpulle em. virtausmäärä 
ja pumpun höyrystimessä tapahtuva maksimijääh-
tymä huomioiden. Ammattisuunnittelija pystyy 
yksityiskohtia (mm. kylmäaine, lämpöpumpun 
kompressorin kierrosluku) optimoimalla paran-
tamaan edelleen lämpöpumpun hyötysuhdetta. 
Vaihtimen jäätymisriskiä voidaan myös pienentää, 
mutta näitä teknisiä ratkaisuja ei nyt tarkasteltu. 

Kun yhden keskisyvän (1 km ja 2 km) energiakai-
von tuotto saatiin laskettua, tutkittiin seuraavaksi, 
kuinka monta matalaa 300 metrin pituista kaivoa 
tarvitaan saman energiamäärän kattamiseksi ja 
minkälaiset pinta-alavaateet näillä olisi. Lopuksi 
tehtiin vielä karkea approksimaatio, kuinka monta  
400–500 metrin pituista lämpökaivoa tarvittaisiin 
saman energiamäärän kattamiseksi.

5.2.1 Erisyvyisten kaivojen vertailu

Keskisyvien (1 km ja 2 km) kaivojen tuotto ener-
giamäärineen on esitetty taulukossa 5. Siihen on 
myös koottu yhteen, kuinka monta 300 m:n (ja 
approksimoiden 450–500 m) pituista kaivoa tar-
vitaan saman energiamäärän kattamiseksi ja mikä 
on matalien kaivojen pinta-alan tarve.  Taulukossa 
5 esitetty virtausmäärä koskee keskisyviä kaivoja. 
Keskisyvän 1 km:n pituisen kaivon mallinnukset 
tehtiin kahdella eri virtausmäärällä, 1–2 l/s. 

Matalien, 300 m:n pituisten lämpökaivojen 
lukumäärän ja sijoittelun tarkastelut tehtiin EED-
ohjelmalla ja niissä kollektorina käytettiin tavallista 
U-keruuputkea (halkaisija 40 mm, seinämän pak-
suus 2,4 mm), jonka sisällä kiertää etanolipohjainen 
keruuneste virtausmäärän ollessa 0,6 l/s. Hieman 
syvemmät, 450–500 m:n pituiset lämpökaivot 
approksimoitiin myös EED-ohjelmalla, mutta vir-
tausmäärää kasvatettiin 1 l/s ja U-putken halkaisi-
jaa kasvatettiin myös (halkaisija 50 mm, seinämän 
paksuus 4,6 mm). Tavanomaista syvempien, 450–
500 m:n pituisten lämpökaivojen mallinnustulos-
ten tarkastelussa halutaan korostaa, että ne ovat 
approksimaatioita ja niihin on siksi suhtauduttava 
varauksin.

Huomiona: mikäli keskisyvissä kaivoissa käytet-
täisiin korkeampaa tilavuusvirtaa (esim. 6 l/s) ja 
huomioitaisiin vakiotehoon perustuva lämmönotto 
eli tasainen kulutusjakauma, voitaisiin niillä tuote-
tun energian määrä lähestulkoon kaksinkertaistaa. 
Vastaavasti tämä lisäisi perinteisten lämpökaivo-
jen lukumäärää ja niiden pinta-alavaatimuksia. 
Tällaisessa vertailutilanteessa keskisyvillä kaivoilla 
tavoiteltu etu liittyisi ensisijaisesti lämmöntuotan-
non maksimoimiseen ja pienempään maapinta-alan 
tarpeeseen mutta ei korkeampaan lämpötilatasoon. 
Tilavuusvirran arvolla 6 l/s keskisyvien kaivojen 
paluunesteen lämpötilat vastaavat suurin piirtein 
perinteistä maalämpöä.
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Taulukko 5. Maankamarasta suoraan saatava energiamäärä yhdellä keskisyvällä (1 km ja 2 km) kaivolla Kirkkosaaren 
geologiassa, kahdella eri maapeitteen ja savikiven paksuuden skenaariolla sekä vastaavan energiamäärän kat-
tamiseksi tarvittavien matalien lämpökaivojen lukumäärä. Huom.! Energiamäärät ovat suoraan maankamarasta 
saatavia määriä (COP=0), joten niihin voidaan lisätä lämpöpumpun tuoman sähkötehon lisäys keskimääräisellä 
vuosilämpökertoimella. 

Nro Kaivo 
(m)

Maapeite 
(m)

Savikivi 
(m)

Virtaus 
(L/s)

Energia 
(MWh/v)

300 m kaivot  
(d 140 mm)

450–500 m kaivot 
(d 165 mm)

A-1.1 1 000 30 100 1 167,6 9 kaivoa: 3 x 3 neliö (40 m x 40 m)  
20 m välein, porausmetrejä 2 700 m

4 kaivoa (á 470 m): 1 x 4 linja  
(1 m x 60 m), 20 m välein,  
porausmetrejä 1 880 m 

9 kaivoa: 5 x 5 L-muoto (60 m x 60 m),  
15 m välein, porausmetrejä 2 700 m

4 kaivoa (á 490 m): 2 x 2 neliö  
(20 m x 20 m), 20 m välein, 
porausmetrejä 1 960 m

A-2.1 1 000 80 360 1 182,1 10 kaivoa: 4 x 4 U-muoto  
(60 m x 60 m), 20 m välein,  
porausmetrejä 3 000 m

5 kaivoa (á 450 m): 1 x 5 linja  
(1 m x 80 m), 20 m välein,  
porausmetrejä 2 250 m

12 kaivoa: 3 x 4 suorakaide  
(40 m x 60 m), 20 m välein,  
porausmetrejä 3 600 m

5 kaivoa (á 460 m):  
3 x 2 L-muoto  
(20 m x 40 m), 20 m välein, 
porausmetrejä 2 300 m

A-1.2 1 000 30 100 2 202,5 10 kaivoa: 5 x 6 L-muoto (76 m x 95 m),  
19 m välein, porausmetrejä 3 000 m

5 kaivoa (á 460 m): 1 x 5 linja  
(1 m x 80 m), 20 m välein,  
porausmetrejä 2 300 m 

12 kaivoa: 2 x 6 suorakaide  
(15 m x 75 m), 15 m välein,  
porausmetrejä 3 600 m

5 kaivoa (á 470 m):  
3 x3 L-muoto (40 m x 40 m), 
20 m välein, porausmetrejä 
2 350 m

A-2.2 1 000 80 360 2 221,4 13 kaivoa: 7 x 7 L-muoto (90 m x 90 m),  
15 m välein, porausmetrejä 3 900 m

6 kaivoa (á 460 m): 1 x 6 linja  
(1 m x 100 m), 20 m välein, 
porausmetrejä 2 760 m 

15 kaivoa: 3 x 5 suorakaide  
(30 m x 60 m), 15 m välein,  
porausmetrejä 4 500 m

6 kaivoa (á 480 m):  
2 x 3 suorakaide  
(20 m x 40 m), 20 m välein, 
porausmetrejä 2 880 m

B-1.2 2 000 30 100 2 495 25 kaivoa: 9 x 9 U-muoto  
(160 m x 160 m), 20 m välein,  
porausmetrejä 7 500 m 

12 kaivoa (á 490 m): 6 x 7  
L-muoto (100 m x 120 m), 20 m 
välein, porausmetrejä 5 880 m

28 kaivoa: 8 x 8 L2-muoto  
(140 m x 140 m) 20 m välein,  
porausmetrejä 8 400 m 

14 kaivoa (á 480 m):  
2 x 7 suorakaide  
(20 m x 120 m), 20 m välein, 
porausmetrejä 6 720 m

30 kaivoa: 3 x 10 suorakaide  
(40m x 180m), 20 m välein,  
porausmetrejä 9 000 m

18 kaivoa (á 455 m): 3 x 6 
suorakaide (30 m x 75 m), 15 m 
välein, porausmetrejä 8 190 m

B-2.2 2 000 80 360 2 552,5 30 kaivoa: 8 x 9 avoin suorakaide  
(140 m x 160 m), 20 m välein,  
porausmetrejä 9 000 m 

14 kaivoa (á 500 m):  
7 x 8 L-muoto (120 m x 140 
m), 20 m välein, porausmetrejä 
7 000 m

34 kaivoa: 9 x 10 L2-muoto  
(160m x 180m), 20 m välein,  
porausmetrejä 10 200 m

14 kaivoa (á 500 m):  
4 x 6 U-muoto  
(60 m x 100 m), 20 m välein, 
porausmetrejä 7 000 m

40 kaivoa: 4 x 10 suorakaide  
(60m x 180m), 20 m välein,  
porausmetrejä 12 000 m

18 kaivoa (á 460 m):  
3 x 6 suorakaide (40 m x 100 
m), 20 m välein, porausmetrejä 
8 280 m
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Matalien ja keskisyvien kaivojen sijoittelu
Kuten kappaleessa 5.1.2 Matalan geotermisen ener-
gian potentiaali käy ilmi, matalien lämpökaivojen 
tuotto on sitä parempi, mitä ohuempi maapeite ja 
savikivikerros kaivon kohdalla on. Keskisyvissä 
kaivoissa tilanne on päinvastainen: paksu saviki-
vikerros on hyödyksi, kuten kappaleessa 5.1.3 käy 
ilmi, mutta vain tiettyyn rajaan saakka. Kaivon 
tuottoa arvioitaessa on huomioitava maa- ja kal-
lioperän fysikaaliset ominaisuudet ja niiden vaihtelu 
(heterogeenisuus) kaivon koko pituudella. Ilmiö on 
havaittavissa kuvissa 20 ja 21. Savikiven suotuisan 
ominaisuuden, korkean lämpötilagradientin, lisäksi 
kallioon poratulla kaivolla tulee olla runsaasti kos-
ketuspintaa paremmin lämpöä tuottavaan kiteiseen 
peruskallioon. 

Kirkkosaaressa savikivi on ohuimmillaan saaren 
pohjoisreunalla, jossa savikiven alapohja sijaitsee 
80–100 metrin syvyydellä. Saaren keskiosassa savi-
kiveä on huomattavasti paksumpi kerros siten, että 
savikiven alapohja ja graniitti/gneissin rajapinta 
sijaitsee noin 460 metrin syvyydellä. Kirkkosaaren 
geologisten reunaehtojen vaihteluväleissä, paksu 
savikivikerros on eduksi niin 1 km:n kuin 2 km:nkin 
pituisessa kaivossa, sillä kaivoille jää kosketuspin-
taa myös paremmin lämpöä johtavaan graniittiin/
gneissiin. Keskisyvät kaivot tulisi sijoittaa saaren 
keskiosaan, koska silloin niiden energiantuotto on 
parhain. Edellä olevasta taulukosta 5 nähdään, että 
paksussa maapeite-savikivikerroksessa tarvitaan 
suhteessa enemmän matalia kaivoja korvaamaan  
2 km:n kaivon antamaa energiaa. Matalat lämpö-

kaivot (300 m ja 450–500 m) tulisi sijoittaa saaren 
pohjoisosiin, lähelle seismisten linjojen risteyskoh-
taa. On huomioitava, että maapeitteen ja savikiven 
paksuus kasvavat saaren keskiosiin mentäessä, joten 
matalien lämpökaivojen ja -kenttien tärkeä mitoit-
tava parametri, maa- ja kallioperän keskimääräinen 
lämmönjohtavuus, muuttuu lateraalisuunnassa eikä 
näin ollen ole vakio energiakaivokentäksi suunni-
tellun alueen eri osissa.

Kuvaan 27 on hahmoteltu matalien kaivo-
jen (300 m) edellyttämä suurin pinta-alatarve  
(160 m x 180 m), kun kaivojen lukumäärä on 34 kap-
paletta ja ne sijoitetaan 20 m:n välein L-muotoon 
vastaten yhden keskisyvän (2 km) kaivon tuottoa 
552 MWh/v. Tavanomaista syvempien (450–500 m) 
kaivojen suurin pinta-alatarve (120 m x 140 m) on 
14 kaivon konfiguraatiolla, jossa kaivot sijoitetaan  
20 m:n välein L-muotoon vastaten yhden keskisyvän 
(2 km) kaivon tuottoa 552 MWh/v. 

Kaivojen lukumäärään vaikuttaa oleellisesti se, 
millaiseen konfiguraatioon kaivot porataan (ks. 
taulukko 5). Jos kaivot porataan mahdollisimman 
tiiviiseen muodostelmaan, niiden lukumäärä ja/tai 
syvyys kasvaa verrattuna tilanteeseen, jossa kaivot 
sijoitetaan löyhemmin L- tai U-muodostelmaan. 
Mikäli matalia kaivoja ladattaisiin esim. kesäaikaan, 
kaivojen sijoittelua voitaisiin hieman tiivistää ja/
tai niiden syvyyttä pienentää. Näissä tarkasteluissa 
ei huomioitu latauksen vaikutusta vaan ainoastaan 
lämmönotto maankamarasta. Kaavoituksella voi-
daan ohjata kaivojen sijoittelua tarkastikin tai sitten 
sallia tonttikohtaisesti vapaampi sijoittelu. 
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Kuva 27. Matalien energiakaivojen optimaalisin sijoituspaikka on Kirkkosaaren pohjoisosassa, seismisten linjojen 
risteyskohdassa ja siitä ylös pohjoiselle rantatörmälle. Kuvaan on hahmoteltu matalien lämpökaivojen edellyttämä 
suurin mahdollinen tilantarve (160 m x 180 m, 34 kaivoa, á 300 m), mikä vastaa yhdestä 2 km:n pituisesta keski
syvästä energiakaivosta saatavaa lämmitysenergiaa 552 MWh/v, COP=0. Keskisyville energiakaivoille soveltuva 
alue on esitetty rasteroinnein sinisellä, ja siinä savikivi on paksuimmillaan. Pohjakartta: ©Maanmittauslaitos.
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6 GEOTERMISEN ENERGIAN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU KIRKKOSAARESSA

6.1 Perinteinen maalämpö

Porakaivoja on Suomessa tehty vedenottoon jo 
vuosikymmeniä. Moni yritys laajensi toimin
taansa luontevasti maalämpökaivojen porauksiin, 
kun maalämpö yleistyi pientalojen lämmitysrat
kaisuna 2000luvulla. Maalämpökaivojen syvyy
det ovat kasvaneet viimeisen kymmenen vuoden 
aikana harppauksin. Pientalojen 150–200met
risten kaivojen ohessa porataan rutiininomaisesti 
300–400metrisiä kaivoja suurten kiinteistöjen 
tarpeisiin. Paitsi alan kilpailu myös tekninen kehi
tys ja yleensä porausprosessin nopeutuminen ovat 
painaneet kustannuksia alas. Porari työskentelee 
porauskohteessa pääosin yksin ja työpäivän aikana 
syntyy jopa 300 metriä porareikää. Vuodenajat eivät 

rajoita porausta, paitsi pakkasella, sillä veden ja 
porauksessa syntyvän lietteen käsittelyssä on huo
mioitava jäätymisriski.

Kun kaivoa syvennetään, lisämetrien hinta perin
teisessä maalämpöporauksessa kasvaa asteittain. 
Kustannukset kasvavat, koska poran käyttövoimaa 
eli polttoainekäyttöisillä kompressoreilla tuotet
tua paineilmaa tarvitaan enemmän ja porakruunu 
täytyy kulumisen vuoksi vaihtaa ainakin kerran.  
Poraus sitoo luonnollisesti työvoimaa kohteeseen 
pidemmäksi aikaa. Maalämpöporauksesta yli 500 
metriin asti on Pohjoismaissa jo varsin kattavasti 
kokemusta kaupunkien tiiviisti rakennetuissa 
keskustoissakin.
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Taulukossa 6 on esitetty maalämpökaivonpora-
uksen ohjeellisia esimerkkihintoja “avaimet käteen” 
periaatteella, ja ne sisältävät U-kollektoriputken 
(40 mm), etanolin ja suojaputken maaosuudelle 
kolmen metrin matkalta (ja ankkuroinnin kal-
lioon). Mikäli maapeitettä on enemmän, maa-
poraus tehdään lisäpalveluna menekin mukaan 
esimerkiksi kolmen metrin jaolla, jolloin hinta on 
noin 48 €/m (alv. 0 %). Halkaisijaltaan isommille 
U-kollektoriputkille (50 mm ja yli) tulee lisähintaa 
n. 1,60–3,20 €/m (alv. 0 %) porametriä kohden. 
Tavanomaista, eli n. 350 metriä, syvempiä kaivoja 
porattaessa tavoiteltavien lisämetrien hinta karke-
asti laskettuna kaksin- tai kolminkertaistuu. Syvälle 
porattaessa poraustyö vääjäämättä hidastuu, koska 
reikää iskevä porakruunu täytyy vaihtaa vähintään 
kerran ja vaihtotyö on sitä hitaampaa, mitä syvem-

mältä kruunu täytyy nostaa pintaan. Polttoainetta 
kuluu enemmän, koska kone joutuu pyörittämään 
pidempää poratankoletkaa ja porajätteen huuhtelu 
kaivosta vaatii syvyyden kasvaessa lisää tehoa. 
Porauksen toteuttaminen sitoo työmaalle kaksi 
poraria sekä mahdollisesti muuta henkilökuntaa 
porajätteen käsittelyyn sekä polttoainetäyden-
nyksiin. Porauksiin – onpa kyse sitten sadasta tai 
useista sadoista metreistä – liittyy aina teknisiä ris-
kejä, joille täytyy arvioida myös kustannusvaikutus.

Taulukossa 6 on esitetty urakoitsijoiden käyttämä 
kallioporauksen lisähinta syvyysalueelle 351–600 
m. Lopullinen hinta muodostuu tapauskohtaisesti 
edellä mainituista asioista, mutta aina 600 metriin 
asti yltäviä porauksia tarjoavat urakoitsijat pyrkivät 
laskemaan vähintään budjetoivan tarjouksen kuten 
tavanomaisia kaivoja porattaessakin. 

Taulukko 6. Kallioporauksen hinta maalämpökaivoille.

Porausulottuvuus Kallioporauksen hinta [€/m, alv 0] Urakoitsijoiden määrä, jotka tarjoavat

350 metriin asti 25 Kaikki

351–450 metriä 50 Useita

451–600 metriä 75 Muutamia

Alan kova kilpailutilanne painaa porausmet-
rin hintaa hieman alas, kun metrimäärä kasvaa. 
Kaivokenttiä porattaessa urakoitsijallekin on kus-
tannustehokkaampaa operoida samanaikaisesti 

useammalla porayksiköllä, jos se on porauskoh-
teessa mahdollista. Tässä selvityksessä ei kuiten-
kaan huomioitu urakointitavan ja määräalennusten 
vaikutusta kaivokenttien toteutuskustannuksiin. 

6.2 Tulevaisuuden maalämpö (600–1 000 m)

Kun poraussyvyydessä ylitetään 600 metriä, tavan-
omaisen porauskaluston tekniset rajat alkavat 
tulla vastaan. Syviä porauksia on tehty Ruotsissa, 
Norjassa ja nyt myös Suomessa. Ohjeellisia hin-
toja ei kuitenkaan vielä ole. Kustannuksia joudu-
taan approksimoimaan. Yli 600 metriä syvät kaivot 
tulevat vääjäämättä yleistymään tulevaisuudessa 
ja hinnat laskevat. Porauskalustoon, jolla päästää 
600 m ja ylikin, investoidaan parhaillaan Suomessa.

Porauksen lisäksi tarvitaan kollektori. Jotta 
painehäviö saadaan minimoitua ja korkeammat 
lämpötilat saadaan tehokkaasti kaivosta käyttöön, 

käytetään kollektorina poikkeuksetta koaksiaali-
putkea. Tällä hetkellä imuputkena käytetään tyh-
jiöeristettyä teräsputkea. Jos metalliputken hinnaksi 
arvioidaan n. 90–100 €/m, heikommin eristetty 
muoviputki olisi kustannusmielessä järkevämpi 
ratkaisu. Sarjatuotannon käynnistyessä muovi-
putken hinta jäisi arviolta alle puoleen metallisen 
VIT-putken hinnasta. Kevyempi muoviputki on 
helpompi käsitellä eli myös nopeuttaa ja helpot-
taa asennusta. Kollektorin materiaalin mukaan 
kilometrin syvyisen kollektoriputkella varustetun 
kaivon hinta olisi arviolta 130 000–180 000 euroa.

6.3 Keskisyvä geoterminen energia

Yli kilometrin syväporauksista on Pohjoismaissa 
toistaiseksi todella vähän kokemusta. Soveltuvaa 
porakalustoa on vain muutama yksikkö Suomessa 

ja Ruotsissa. Koska keskisyviä kohteita on toteu-
tettu vain pilottityyppisesti, on niiden hinta väis-
tämättä korkea. Vantaan Energialle rakennettavan 
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geolämpölaitoksen kokonaisinvestoinnin hinta on 
n. 1,3 milj. euroa, ja se sisältää kaksi kilometriä 
syvän kaivon, kollektorina käytettävän VIT-putken 
ja asennusvalmiiseen konttiin rakennetun nimel-
listeholtaan 700 kW:n lämpöpumppujärjestelmän. 
Vantaan Energia sai hankkeeseen n. 30 %:n inves-
tointituen. Kokonaishintaa ei ole eritelty, mutta jos 
lämpöpumppujen ja muun tarvittavan tekniikan 
osuus olisi n. 500 000 euroa, kahden kilomet-
rin syvyisen kollektoriputkella varustetun kaivon 
maksimi- tai tavoitehinta saisi korkeintaan olla n. 
500 000 euroa (250 €/m) ilman investointitukea. 
Syväporauksia toteuttaneiden yritysten tavoitehinta 
on luonnollisesti asetettu tämän alle. VIT-putken 
korvaaminen edullisemmalla muoviputkella laskisi 
nytkin toteutuskustannuksia.  

Investointina keskisyvä geoterminen energia on 
aluelämmöntuottajille toistaiseksi kallis ja toteu-
tukseltaan osin riskialtis vaihtoehto. Kallioperästä 
pitäisi saada tietoa optimaalisen sijoituspaikan sekä 
myös porausmenetelmän valintaan, mutta tiedon 
hankinta ei saisi maksaa suhteessa enempää kuin 
tavanomaisia järjestelmiä toteutettaessa. Koereiän 
teko yli kilometrin syvyyteen ei ole kannattavaa, 
joten on hyödynnettävä pinnalta käsin tehtäviä geo-

fysikaalisia menetelmiä. Kirkkosaaressa käytetty 
AMT-luotaus ja seisminen mittaus ovat kohtuu-
hintaisia tutkimusmenetelmiä. Laajankin alueen 
kattava mittaus voidaan suorittaa nopeasti, mutta 
mittausdatan käsittely ja tulkinta on nykyisellään 
vielä liian käsityövoittoista eli hidasta ja siksi kal-
lista. GTK tutkiikin siksi aktiivisesti mm. teko-
älyn hyödyntämismahdollisuuksia data-analyysin 
nopeuttamiseksi.

Yhteenvetona voi todeta, että keskisyvän geoter-
misen energian tulevaisuus näyttää ilmastota-
voitteiden ja lämmöntuotannon sähköistymisen 
näkökulmasta valoisalta mutta samalla epävar-
malta. Porauksen hinta tulee laskemaan, mutta 
se ei tapahdu ilman kehityspanosta eikä varsin-
kaan hitaalla kaivo per vuosi -toteutusvauhdilla. 
Todennäköisesti keskisyviin kaivoihin perustuvat 
aluelämpöratkaisut ovat riippuvaisia julkisista 
tukitoimenpiteistä vielä pitkään. Perinteiset maa-
lämpökaivot syvenevät tulevina vuosina ja kehitys 
tapahtuu markkinaehtoisesti, kuten alalla on edetty 
jo yli vuosikymmenen ajan. Hajautetussa lämmön-
tuotannossa ja aluelämpöverkoissakin keskisyvien 
kaivojen kovin kilpailija tulee siksi olemaan 600–
800 metriä syvä maalämpö.

6.4 Toteutusvaihtoehtojen vertailu ja alustavat porauskustannukset

Geotermisen energian eri muotojen toteutus-
vaihtoehdoista Kirkkosaaren geologiassa vertail-
tiin alustavasti porauskustannuksia (taulukko 7). 
Perinteisten maalämpökaivojen ja tavanomaista 
syvempien (450–500 m) kaivojen osalta huomi-
oitiin kappaleessa 6.1 Perinteinen maalämpö esi-
tetyt porauskustannuksiin vaikuttavat tekijät. 
Keskisyvien kaivojen osalta oli tiedossa vain arvi-
oidut tavoitehinnat. Porauskustannusten vertailu 
on ainoastaan yksi osa kannattavuuden arviointia. 
Tarkasteluissa ei otettu kantaa toteutusvaihtoeh-
tojen kokonaisinvestointi- ja kannattavuuslas-
kelmiin tai takaisinmaksuaikaan. On tiedossa, 
että maanpäällisen infrastruktuurin rakentamis- 
ja huoltokustannukset, lämmöntuotannon taso, 
sähkön hinta ja energian luovuttamiseen liittyvät 
tekniset ominaisuudet vaikuttavat. Näitä asioita 
tulisi tarkastella hankkeen edetessä seuraavassa 
osavaiheessa. 

Seismisen mittauksen tulosten perusteella 
Kirkko saaren aineistossa ei havaittu selkeitä hei-
jastajia maapeitteen ja savikiven rajapinnasta, 
vaikka voimakkaita heijasteita olisi voinut olettaa 
syntyvän. On mahdollista, että savikiven pintaosa 

on rapautunutta, mikä lisää suojaputkituksen tar-
vetta ja porauskustannuksia. Siksi taulukkoon 7 on 
arvioitu myös skenaario, jossa sekä maaosuus että 
savikivi suojaputkitetaan aina 300 metrin syvyy-
teen saakka (hinta maaporauksen mukaan). Tämä 
kompensoi myös kustannuksia, jotka aiheutuvat 
porausjätteen huuhteluun kaivosta, mikä saviki-
vialueella on osoittautunut vievän aikaa jopa 2–3 
kertaa pidempään kiteiseen kallioon verrattuna. 
Tavanomaista syvempien (450–500 m) lämpö-
kaivojen tapauksessa huomioitiin myös skenaario 
suojaputkituksen tarpeesta aina 300 m:n syvyyteen 
saakka ja oletettiin, että tätä syvemmällä savikivi 
on riittävän ehyttä.

Jos yhden 1 km:n keskisyvän kaivon porauksen 
tavoitehintana pidetään 130 000–180 000 euroa, 
matalat (300 m) lämpökaivot tulevat molemmilla 
maapeitteen ja savikiven paksuuden skenaariolla 
edullisemmaksi kuin yksi keskisyvä (1 km) kaivo 
kattaen saman energiamäärän (taulukko 7). Arvio 
porauskustannuksista liikkuu 70 ja 180 000 euron 
välillä kaivojen lukumäärän, savikiven rikkonaisuu-
den ja suojaputkituksen tarpeen mukaan. Riippuen 
skenaariosta matalia lämpökaivoja tarvitaan 9–15 
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kappaletta ja porausmetrejä 2 700–4 500 m vas-
taamaan yhtä 1 km:n keskisyvää kaivoa.  Kaivojen 
lukumäärään vaikuttaa oleellisesti kaivojen sijoit-
telu toisiinsa nähden (ks. taulukko 5). 

Maalämpökaivojen poraussyvyyden kasvatta-
minen 450–500 metriin ei tuo kustannussäästöjä 
porauksen osalta, mutta kaivojen sijoittelun suhteen 
se antaa huomattavasti enemmän liikkumavaraa. 
Mikäli kohteessa selvittäisiin pelkästään maaosuu-
den suojaputkittamisella, tavanomaista syvemmät 
maalämpökaivot olisivat varteenotettava vaihto-
ehto. Näin esimerkiksi 4–5 syvemmällä (450–500 
m) lämpökaivolla voitaisiin korvata 9–12 perinteistä 
(300 m) lämpökaivoa. Porauskustannuksiltaan 
edullisimmaksi näyttää tulevan perinteinen maa-
lämpö 300 m syvine kaivoineen, mutta niiden 
pinta-alavaatimus on luonnollisesti suurin. Mikäli 
savikivi on hyvin rikkonaista pintaosastaan tai jopa 
syvemmälle, porauskustannukset nousevat. Tällöin 
12–15 matalan lämpökaivon arvioitu porauskustan-
nus vastaa suurin piirtein yhden keskisyvän (1 km) 
kaivon arvioitua tavoitehintaa, ja toisaalta on pun-
taroitava niin matalien kaivojen kuin keskisyvänkin 
kaivon sijoituspaikkaa suhteessa rakennuskannan 
sijaintiin.

Jos yhden 2 km:n keskisyvän kaivon porauksen 
tavoitehintana pidetään n. 500 000 euroa, matalat 
(300 m) lämpökaivot tulevat myös tässä tapauk-
sessa edullisemmaksi kuin yksi kahden kilometrin 
keskisyvä kaivo (taulukko 7). Tosin matalia kai-
voja tarvitaan 25–40 kappaletta ja porausmetrejä - 
kin 7 500–12 000 m saman energiamäärän kat-

tamiseksi. Arvio porauskustannuksista liikkuu 
200 000 ja 500 000 euron välillä. Maalämpökaivojen 
poraussyvyyden kasvattaminen 450–500 metriin 
tiputtaa tarvittavien kaivojen lukumäärää puolella 
mutta karkeasti arvioiden kaksinkertaistaa poraus-
kustannukset. Tavanomaista syvempiä lämpökai-
voja tarvittaisiin 12–18 kappaletta konfiguraation 
mukaan ja porausmetrejä yhteensä noin 6 000– 
8 000 m vastaamaan yhtä 2 km:n keskisyvää kai-
voa. Tällaisten 450–500 m syvien kaivojen poraus-
kustannukset liikkuvat 500 000 ja 700 000 euron 
tienoolla, joten niiden kustannukset vastaavat vain 
osin keskisyvien tavoitehintoja ja ovat osin jopa kal-
liimpia. Ne tulevat myös kalliimmaksi kuin perin-
teiset maalämpökaivot. Edelleen mikäli savikivi on 
syvemmälle rikkonaista, arvioitu porauskustannus 
nousee jopa 800 000 euroon. 

Taulukon 7 kustannusarvioissa on huomioitava, 
että porausmetrien ja kaivojen lukumäärän kasva-
essa ja alan kova kilpailutilanne huomioiden pora-
usmetrin hinta voi tulla alaspäin. Hinnoittelu on 
aina tapauskohtaista, ja yllä olevissa tarkasteluissa 
on huomioitu ohjeelliset hinnat. Kustannusarvioihin 
on lisättävä kaivojen kytkeminen ns. alueputkistoon 
eli siirtolinjojen ja jakokaivojen kustannuslisä, noin  
10–20 % porauskustannuksista kaivojen määrän 
ja niiden sijoittelun mukaan. Alueputkiston suun-
nittelusta vastaa porausurakoitsija itse tai kohteen 
LVI-suunnittelija. Urakoitsijat käyttävät eri valmis-
tajien tuotteita, joten jakokaivojen määrä ja samalla 
vaakaputkituksen konfiguraatio muuttuvat. 
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Taulukko 7. Maalämpökaivojen porauskustannukset (alv. 0 %) Kirkkosaaren geologiassa kahdella eri maapeit-
teen paksuudella. Lisäksi on huomioitu skenaario, jossa savikivi on niin rikkonaista, että se vaatii suojaputken 
aina 300 m:n pituudelta (hinta maaporauksen mukaan). Yhden 1 km:n keskisyvän kaivon porauksen tavoitehinta  
130 000–180 000 euroa (alv. 0 %) ja yhden 2 km:n keskisyvän kaivon porauksen tavoitehinta n. 500 000 euroa 
(alv. 0 %)

1 kaivo 9 kaivoa 10 kaivoa 12 kaivoa 13 kaivoa 15 kaivoa
Suojaputki 30 m: 432 € Poraus: 7 500 € 7 932 € 71 388 € 79 320 € 95 184 € - -
Suojaputki 80 m: 1 248 € Poraus: 7 500 € 8 748 € - 87 480 € 104 976 € 113 724 € 131 220 €
Suojaputki 300 m: 4 752 € Poraus: 7 500 € 12 252 € 110 268 € 122 520 € 147 024 € 159 276 € 183 780 €

1 kaivo 25 kaivoa 30 kaivoa 40 kaivoa
Suojaputki 30 m: 432 € Poraus: 7 500 € 7 932 € 198 300 € 237 960 € -
Suojaputki 80 m: 1 248 € Poraus: 7 500 € 8 748 € - 262 440 € 349 920 €
Suojaputki 300 m: 4 752 € Poraus: 7 500 € 12 252 € 306 300 € 367 560 € 490 080 €

Maalämpö (300 m) vastaamaan yhtä keskisyvää 1 km kaivoa (168-221 MWh/v):

Maalämpö (300 m) vastaamaan yhtä keskisyvää 2 km kaivoa (495-553 MWh/v):

1 kaivo 4 kaivoa 5 kaivoa 6 kaivoa
Suojaputki 30 m: 432 € Poraus: 37 500 € Kollektori 50 mm: 1 615 € 39 547 € 158 188 € 197 735 € -
Suojaputki 80 m: 1 248 € Poraus: 37 500 € Kollektori 50 mm: 1 615 € 40 363 € - 201 815 € 242 178 €
Suojaputki 300 m: 4 752 € Poraus: 37 500 € Kollektori 50 mm: 1 615 € 45 482 € 181 928 € 227 410 € 272 892 €

Maalämpö (450-500 m) vastaamaan yhtä keskisyvää 2 km kaivoa (495-553 MWh/v):
1 kaivo 12 kaivoa 14 kaivoa 18 kaivoa

Suojaputki 30 m: 432 € Poraus: 37 500 € Kollektori 50 mm: 1 615 € 39 547 € 474 564 € 553 658 € 711 846 €
Suojaputki 80 m: 1 248 € Poraus: 37 500 € Kollektori 50 mm: 1 615 € 40 363 € 484 356 € 565 082 € 726 534 €
Suojaputki 300 m: 4 752 € Poraus: 37 500 € Kollektori 50 mm: 1 615 € 45 482 € 545 784 € 636 748 € 818 676 €

Maalämpö (450-500 m) vastaamaan yhtä  keskisyvää 1 km kaivoa (168-221 MWh/v):

7 YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET

Muhoksen kunta tilasi Geologian tutkimuskeskuk-
selta asiantuntijatyön, jossa selvitettiin geotermisen 
energian hyödyntämismahdollisuuksia Muhos-
muodostuman alueella ja tarkemmin Muhoksen 
Kirkkosaaressa.  Geotermisen energian potentiaa-
lia arvioitiin matalan, 300 m:n pituisen kaivon ja 
keskisyvien, 1 km:n ja 2 km:n pituisten kaivojen 
näkökulmasta geologiset reunaehdot ja niiden vaih-
telu huomioiden. Selvityksen perusteella keskisyvän 
geotermisen energian potentiaali yksittäisestä kaksi 
kilometriä syvästä energiakaivosta on parhaim-
millaan yhtä lupaava kuin vastaavalta syvyydeltä 
eteläisen Suomen antoisimmalla rapakivialueella. 
Matalan geotermisen energian potentiaali Muhos-
muodostuman alueella on vastaavasti kautta lin-
jan heikompi verrattuna muun Suomen kiteisen 
kallioperän alueisiin. Kirkkosaaren maankamaran 
soveltuvuutta geotermisen energian hyödyntämi-
seen selvitettiin tarkemmin. Lopuksi arvioitiin eri 
toteutusvaihtoehtojen alustavia porauskustannuk-
sia Kirkkosaaren geologiassa.

Yksittäisen kaivon pituus ja maankamaran fysi-
kaalisten ominaisuuksien vaihtelu kaivon kohdalla 
vaikuttavat energiakaivon tuottoon. Maapeitteen 
ja savikiven paksuus vaihtelevat huomattavasti 
Muhos-muodostuman esiintymisalueella. Matalien 
lämpökaivojen tuotto on sitä parempi, mitä 
ohuempi maapeite ja savikivikerros kaivon kohdalla 
on. Yhden 300 m syvän lämpökaivon tuotto Muhos-
muodostuman eri osissa on 12,8–31,8 MWh/v. Ero 
parhaimman ja huonoimman tuoton välillä on lähes 
2,5-kertainen. Siksi - erityisesti matalien läm-
pökaivojen osalta - on oleellista selvittää, mihin 
porataan. 

Tilavuusvirta ja lämmönoton luonne vaikutta-
vat myös energiakaivon tuottoon. Energiakaivosta 
saatava lämpöteho ja ulostulevan nesteen lämpö-
tila ovat toisiinsa nähden kääntäen verrannollisia. 
Kun tilavuusvirtaa pienennetään, kaivosta saatava 
lämpöteho laskee, mutta ulostulevan nesteen läm-
pötila vastaavasti nousee. Näin ollen keskisyvillä 
kaivoilla tavoiteltu etu verrattuna perinteisiin 
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lämpökaivoihin voi liittyä joko lämmöntuotannon 
maksimoimiseen ja pienempään maapinta-alan 
tarpeeseen tai paluunesteen korkeampaan lämpö-
tilatasoon, mikä mahdollistaa lämmöntuotannon 
lämpöpumpulla hyvällä hyötysuhteella ja läm-
mönjakelun korkeammassa lämpötilassa. Edellä 
mainittuja parametreja voidaan tapauskohtaisesti 
maksimoida, esimerkiksi erilaisissa käyttötilan-
teissa, mutta ei täysin samanaikaisesti. Kaikkien 
parametrien yhtäaikainen maksimointi edellyttää 
sen sijaan optimointia.

Tasaisella lämmönotolla ja mahdollisimman 
suurella tilavuusvirralla (6 l/s) ns. teknisen mak-
simipotentiaalin vaihteluväli parhaimman ja hei-
koimman geologisen skenaarion välillä yksittäisessä 
yhden kilometrin pituisessa kaivossa on 28–37 kW, 
mikä tarkoittaa vuosittaisessa energiamäärässä 
245–324 MWh. Vastaavasti vaihteluväli parhaim-
man ja heikoimman geologisen skenaarion välillä 
yksittäisessä kahden kilometrin pituisessa kaivossa 
on 98–120 kW, mikä tarkoittaa vuosittaisessa ener-
giamäärässä 858–1051 MWh. Erilaisilla tilavuus-
virran arvoilla (0,3–6 l/s) yksittäisestä kahden 
kilometrin pituisesta kaivosta (VIT-putki) saatava 
lämpöteho on 26–120 kW ja ulostulolämpötila 4–28 
°C. Yhden kilometrin pituisen kaivon tapauksessa 
vastaavat luvut ovat 17–37 kW ja 1–13 °C.

Kun lämmönotossa huomioidaan kulutusjakauma 
ja pienempi tilavuusvirta, energiakaivon tuotto 
pienenee. Mallinnuksissa hyödynnettiin erästä 
tunnettua asuinkiinteistön energiankulutuksen 
kuukausijakaumaa Oulun alueella. Mallinnuksin 
tarkasteltiin keskisyvien kaivojen tuoton ja keruu-
nesteen ulostulolämpötilan muuttumista kahdella 
tilavuusvirran arvolla (1–2 l/s) parhaimmassa ja 
huonoimmassa geologisessa skenaariossa. Yhden 
kilometrin pituisen energiakaivon tuotto on 155–215 
MWh/v ja keruunesteen ulostulolämpötila 3–6,5 °C 
(25. simulointivuotena) tilavuusvirran ja geologi-
sen skenaarion mukaan. Yksittäisen kaksi kilo-
metriä syvän energiakaivon tuotto on keskimäärin 
350–650 MWh/v ja keruunesteen ulostulolämpötila 
11,5–23 °C tilavuusvirran ja geologisen skenaarion 
mukaan. Tilavuusvirralla 1 l/s saadaan korkeimmil-
laan 23-asteista vettä kahden kilometrin pituisesta 
kaivosta. 

Kirkkosaaren maa- ja kallioperän soveltuvuutta 
geotermisen energian hyödyntämiseen selvitettiin 
syvägeofysikaalisten mittausten avulla ja hyö-
dyntämällä niistä saatuja tietoja energiansaannon 
simuloinnissa. Geofysikaalisten mittausten perus-
teella maapeitteen paksuus vaihtelee 40 ja 100 

metrin välillä ja keskipaksuus on noin 60 metriä. 
Savikiveä on ohuimmillaan saaren pohjoisreunalla, 
jossa savikiven alapohja sijaitsee 80–100 metrin 
syvyydellä. Saaren keskiosassa savikiven alapohja 
sijaitsee noin 460 metrin syvyydellä. Koska savi-
kivimuodostuma ei ole tasainen vaan kiilamainen, 
se luo yhdessä maapeitteen paksuuden vaihte-
lun kanssa haasteita erityisesti matalien lämpö-
kaivojen ja energiakaivokenttien mitoittamiseen. 
Riittävän mitoituksen turvaamiseksi on kyettävä 
arvioimaan maa- ja kallioperän heterogeenisuus 
matalille energiakaivoille varatulla alueella mah-
dollisimman luotettavasti. Lisäksi seismisen mitta-
usaineiston perusteella on mahdollista, että savikivi 
on ainakin pintaosastaan rapautunutta, mikä lisää 
suojaputkituksen tarvetta ja porauskustannuksia. 
Mahdollinen ruhje Kirkkosaaren pohjoisosassa voi 
lisätä haastetta poraukselle. Keskisyviä kaivoja aja-
tellen se voi mahdollisesti aktivoida indusoitunutta 
seismisyyttä. 

Keskisyvien energiakaivojen kohdalla Kirkko-
saaren geologian heterogeenisuus huomioitiin siten, 
että yksittäisen kaivon tuotto laskettiin sekä ohuim-
massa että paksuimmassa maapeite-savikivi-ske-
naariossa. Maapeitteelle käytettiin keskiarvostettua 
lämmönjohtavuutta. Mallinnuksissa huomioitiin 
kulutusjakauma ja tilavuusvirran arvot 1–2 l/s. 
Yhden 1 kilometrin pituisen energiakaivon tuotto on  
167–220 MWh/v ja keruunesteen ulostulolämpötila 
25. simulointivuotena 5–8 °C. Yhden 2 kilometrin 
pituisen energiakaivon tuotto on 495–552 MWh/v 
ja keruunesteen ulostulolämpötila 25. simulointi-
vuotena 15–23 °C. 

Kirkkosaaren geologiassa yhtä 1 km:n keskisyvää 
energiakaivoa vastaavan energiamäärän kattami-
seksi tarvittaisiin 9–15 kappaletta 300 m:n pituisia 
maalämpökaivoja ja porausmetrejä 2 700–4 500 m.  
Arvio porauskustannuksista on 70 000–180 000 
euroa kaivojen lukumäärän, savikiven rikko-
naisuuden ja suojaputkituksen tarpeen mukaan. 
Matalat lämpökaivot näyttävät tulevan edulli-
semmiksi kuin yksi kilometrin pituinen keskisyvä 
kaivo. Kuitenkin jos savikivi on hyvin rikkonaista 
pintaosastaan tai jopa syvemmälle, porauskus-
tannukset nousevat suojaputkituksen tarpeen 
myötä. Tällöin 12–15 matalan lämpökaivon arvi-
oitu porauskustannus vastaa suurin piirtein yhden 
keskisyvän (1 km) kaivon arvioitua tavoitehintaa. 
Maalämpökaivojen poraussyvyyden kasvattami-
nen 450–500 metriin ei tuo kustannussäästöjä 
porauksen osalta, mutta se antaa enemmän liik-
kumavaraa kaivojen sijoitteluun alueel la. Mikäli 
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kohteessa riittäisi pelkästään maaosuuden suo-
japutkittaminen, tavanomaista syvemmät maa-
lämpökaivot olisivat varteenotettava vaihtoehto. 
Esimerkiksi 4–5 syvemmällä (450–500 m)  
lämpökaivolla voitaisiin korvata 9–12 perinteistä 
lämpökaivoa. 

Yhtä 2 km:n keskisyvää energiakaivoa vastaa-
van energiamäärän kattamiseksi tarvittaisiin 25–40 
kappaletta 300 m syviä maalämpökaivoja ja pora-
usmetrejä 7 500–12 000 m. Arvio porauskustan-
nuksista on 200 000–500 000 euroa, joten matalat 
lämpökaivot tulevat edullisemmaksi kuin yksi kah-
den kilometrin kaivo. Maalämpökaivojen poraussy-
vyyden kasvattaminen 450–500 metriin puolittaa 
tarvittavien kaivojen lukumäärän mutta karkeasti 
arvioituna kaksinkertaistaa porauskustannukset. 
Tavanomaista syvempiä lämpökaivoja tarvittaisiin 
konfiguraation mukaan 12–18 kappaletta vastaa-
maan yhtä 2 km:n kaivoa, ja porausmetrejä tulisi 
yhteensä 6 000–8 000 m. Tällaisten 450–500 m 
syvien kaivojen porauskustannukset ovat arviolta 
500 000–700 000 euroa, joten niiden kustannukset 
vastaavat osin keskisyvien tavoitehintoja mutta ovat 
osin jopa kalliimpia. Ne tulevat myös kalliimmaksi 
kuin matalammat lämpökaivot.

Mikäli geoterminen energia tämän selvityksen 
perusteella tulee kysymykseen Kirkkosaaressa 
keskitettynä tai hajautettuna lämmitysenergian 
muotona, suositellaan jatkotoimenpiteinä selvit-
tämään rakennuskantaan ja sen sijoitteluun par-

haiten soveltuva vaihtoehto (matala vai keskisyvä). 
Rakennuskannan ja sen todellisten energiajakau-
man tarkentuneiden tietojen avulla, sisältäen mah-
dollisesti myös viilennystarpeen huomioimisen, 
geotermisen energian potentiaalia eri vaihtoeh-
doissa on mahdollista optimoida. Perinteisen maa-
lämmön tapauksessa olisi kohteessa suositeltavaa 
tehdä paikkakohtainen tutkimus 1–3 testikaivosta 
kaavaillun alueen eri osissa sisältäen tarkoitukseen 
sopivan mittauksen (TRT tai ETRT). Näin saatai-
siin parempaa mitoitustietoa pientalokohteisiin 
maankamaran lämmönjohtavuuden vaihteluista 
sekä savikiven rikkonaisuudesta ja suojaputkituksen 
tarpeesta. Testikaivot on mahdollista sijoittaa siten, 
että ne tulevat osaksi lopullista energiakaivokent-
tää. Samoin tavanomaista syvempien (400–600 m)  
lämpökaivojen tapauksessa voisi yhdestä testi-
kaivosta tehdä asianmukaiset in-situ-mittaukset. 
Erillistalojen tonttikohtaiset tutkimukset eivät ole 
perusteltavissa. Keskisyvien kaivojen lopullista 
tuotantokaivon syvyyttä vastaavan testikaivon 
poraaminen ei ole kannattavaa, vaan kaivon opti-
maalinen sijoituspaikka arvioidaan maanpinnalta 
tehtävien geofysikaalisten mittausten kautta, kuten 
Kirkkosaaressa tehtiinkin. Oleellisinta olisi selvit-
tää savikiven paksuus ja rikkonaisuus sekä suo-
japutkituksen tarve. Toteutuessaan Kirkkosaaren 
kiinteistöjen lämmitys ja viilennys katettaisiin tule-
vaisuudessa paikallisesti hyödyntäen geotermistä 
energiaa monipuolisesti, jopa eri syvyyksiltä.
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