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ratkaisu, toteaa rakennuttajapäällikkö Juha 
Äijälä SOK:sta. 

Vastuullisuus oli kyllä vahvasti mukana 
jo hankkeen suunnittelua käynnistettäessä. 
Tavoitteena oli, että uusiutuvan energian 
osuus ovat korkeat ja hiilidioksidipäästöt al-
haiset. Näiden lisäksi toteutuksen tuli olla ta-
loudellinen. Nämä ehdot toteutuivat kaikki.

Hanke sai julkista suunnittelu- ja inves-
tointitukea Tekesiltä, Työ- ja elinkeinominis-
teriöltä sekä Uudenmaan ELY-keskuksesta.

– Tämä olisi ollut kannattava hanke jo-
ka tapauksessa. Investoinnille laskettiin 
noin seitsemän vuoden takaisinmaksuai-
ka ilman tukia, kun hanketta suunniteltiin. 
Nyt energian hinta ja tukiasiat ovat muut-
tuneet siten, että tänä päivänä hankkeen 
takaisinmaksuaika voidaan arvioida noin 
neljäksi vuodeksi, Äijälä toteaa. 

Tarkat tutkimukset ja mallinnukset

GTK:lla oli merkittävä rooli Sipoon 
hankkeessa, kuten yleensäkin suuremmis-
sa geoenergiakohteissa. 

– Ensin teimme tarkan geologisen tutki-
muksen, jonka perusteella selvitimme, mi-

hin kenttä on mahdollista perustaa. Sitten 
valitsimme paikat kolmelle tutkimuskaivol-
le niin, että kaivot olisivat hyvin edusta-
via kokonaisuuden suhteen. Usein myös 
mittaamme ja selvitämme erilaisia tekni-
siä kaivoratkaisuja. Paikkakohtaisen tutki-
muksen merkitystä ei voi liikaa korostaa. 
Kirja-arvoilla pelaaminen ei johda hyvään 
lopputulokseen. Kenttä jää helposti liian 
pieneksi tai vaihtoehtoisesti siitä tulee lii-
an suuri ja epätaloudellinen, Kallio toteaa. 

Tutkimusten perusteella päädyttiin noin 
300 metriä syviin kaivoihin, jotka ovat ra-
kennuksen alla ja vähän sen ulkopuolella. 
Energiakenttä jaettiin kymmeneen 15 kai-
von lohkoon, kuten tavallisen akun ken-
nostot. Lohkot varustettiin kukin erillisellä 
monitorointijärjestelmällä, mikä tarkoittaa 
sitä, että maan alla on kilometritolkulla va-
lokuitukaapelia rekisteröinti- ja tulkintajär-
jestelmineen. Järjestelmä voi seurata lohko-
kohtaisesti, miten energiakenttä käyttäytyy. 

– Samanaikaisesti katsottiin kokonais-
energiakonseptia. Tämän kaltaiset isot lai-
tokset ovat lähes poikkeuksetta hybridilai-
toksia. Laskimme asiakkaalle ja suunnitteli-

joille erilaisia variaatioita ja 50-50 geobio-
hybridilaitos todettiin optimaaliseksi rat-
kaisuksi tässä tapauksessa, Kallio kertoo.

– Aurinko lämmittää maan noin 200 
metrin syvyyteen asti. Kun tätä energiaa 
käytetään oikealla tavalla, sitä riittää pe-
riaatteessa loputtomasti.  Tätä syvemmäl-
lä alkaa tulla vastaan maan sisältä tuleva 
lämpö. Lämpötila nousee noin 1-1,5 cel-
siusastetta jokaista sataa metriä kohti, kun 
mennään alaspäin maankuoren sisään. 
Näin tämä 300 metriä syvä kenttä saa 
energiansa pääosin auringon lämpöener-
giasta, mutta osittain myös maan oman 
lämpötuotannon kautta, Kallio selventää.

Geoenergian käyttö on erityisen kan-
nattavaa sellaisissa kohteissa, joissa tar-

Geokaivojen porausurakasta vastanneella 
Tom Allen Oy:llä oli haasteellinen 165 reiän 
työmaa huippukireissä pakkasissa.

GTK:n TRT-mittavaunu, jonka avulla tutki-
taan energiakaivon termiset ominaisuudet.

GTK mallinsi ja mitoitti geoenergiakentän 
toiminnan. GTK tekee kohteessa myös pit-
käaikaisseurantaa.
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