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Increasing the efficiency of heat production in four buildings of the Sotek-foundation was the 

main focus of this Master’s thesis. The aim of this thesis was to investigate which sort of 

heating system would be sufficient and economically suitable for this particular property 

considering the investments. Different fuels, heat production and distribution methods are 

reviewed and installing additional insulation is considered.  The carbon dioxide emissions of 

old and new systems are compared. Real estate’s produce 30 % of all carbon dioxide emissions 

in Finland. Therefore, emissions can be reduced from a significant area. 

The assignment was to accurately calculate the demands of heating and heat-power for all of 

the buildings using the national building code of Finland. The results of the thesis indicate that 

increasing energy efficiency in the buildings is sensible and economically viable by changing 

the heating system mainly into heat pumps. Fully powered systems were not economically 

viable in terms of investments and using heat pumps, fully powered systems were also 

impossible. According to the results, the reduction of heating expenses was best achieved by 

customizing partly powered heat pumps into the buildings. Installing additional insulation was 

not economically viable although the heat production demands were decreased. The carbon 

dioxide emissions were decreased approximately by 50 %. 
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SYMBOLILUETTELO 

 

Qjoht   johtumislämpöhäviöt rakennusvaipan läpi, kWh 

Qulkoseinä   johtumislämpöhäviö ulkoseinien läpi, kWh 

Qyläpohja  johtumislämpöhäviö yläpohjien läpi, kWh 

Qalapohja  johtumislämpöhäviö alapohjien läpi, kWh 

Qrakosa   johtumislämpöhäviö rakennusosan läpi, kWh  

Ui   rakennusosan i lämmönläpäisykerroin, W/(m²K)  

Ai   rakennusosan i pinta-ala, m²  

Ts   sisäilman lämpötila, ºC  

Tu  ulkoilman lämpötila, ºC  

Δt
   ajanjakson pituus, h  

Qkylmäsillat   johtumislämpöhäviö kylmäsiltojen läpi, kWh  

lk   viivamaisen kylmäsillan pituus, m  

Ψk   viivamaisen kylmäsillan lisäkonduktanssi, W/(m K) 

Qiv   ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve, kWh  

ρi   ilman tiheys, 1,2 kg/m³  

cpi   ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 J/(kg K)  

qv, tulo  tuloilmavirta, m³/s  

Tsp  sisäänpuhalluslämpötila, ºC  

Δt   ajanjakson pituus, h  

Qiv,tuloilma  tilassa tapahtuvan tuloilman lämpenemisen lämpöenergian tarve, 

kWh  

td  ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen 

käyntiaikasuhde, h/24h  

tv   ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaikasuhde, vrk/7 vrk  

ρi   ilman tiheys, 1,2 kg/m³  

cpi   ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 J/(kg K)  
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1 JOHDANTO 

Useissa Suomen teollisuus- ja kotitalousrakennuksissa on edessä tilanne, jossa vanha 

lämmitysjärjestelmä on tullut teknisen ikänsä päähän. Vanhat lämmitysjärjestelmät ovat myös 

muuttuneet kustannuksiltaan kannattamattomiksi. Kaiken aikaa tiukentuvat ja kasvavat 

kustannukset käytettäessä fossiilisia polttoaineita ajavat yritykset etsimään vaihtoehtoisia 

lämmöntuotantojärjestelmiä. 

Tämä työ on tehty Sotek- säätiölle. Taustalla on säätiön halu vähentää kustannuksia ja käyttää 

energiatehokkaampia, ympäristöystävällisempiä ja taloudellisempia lämmöntuotantomuotoja. 

Sotek-säätiössä tiedostettiin tarve energiakatselmukselle, kun huomattiin kohtuuttomat 

kustannukset polttoaineiden hinnoissa, vaikka tilat olivat osittain jopa käyttämättä. 

Energian loppukäytöllä tarkoitetaan energiaa, joka jää energian siirto- ja muuntohäviöiden 

jälkeen yritysten, kotitalouksien ja muiden kuluttajien käyttöön. Loppukäyttö sisältää energian 

lopputuotteiden eli sähkön ja kaukolämmön sekä rakennusten lämmitykseen käytettyjen 

polttoaineiden, liikennepolttoaineiden ja teollisuuden prosessipolttoaineiden kulutuksen. 

Energian loppukäyttö oli 2013 Suomessa noin 306 TWh, josta rakennusten lämmitykseen kului 

noin neljännes eli 76,5 TWh. Asuinrakennusten kokonaisenergiankulutuksesta lämmitys vie 

noin puolet. Suomen 68 000 teollisuus- ja varastorakennuksen osuus on noin 28 % Suomen 

kokonaislämmitysenergian kulutuksesta (Mattila 2012). Suomessa on menossa murrosaalto, 

jossa kotitaloudet ja yritykset ovat kiinnostuneita vähentämään energiankulutustaan 

lämpöpumppujen avulla. Lämpöpumput ovatkin viime vuosina vallanneet jalansijaa 

perinteisiltä lämmitysratkaisuilta, etenkin uudisrakennusten lämmitysjärjestelmänä.  

Tässä työssä on tarkoitus laskea rakennuksille lämmöntarpeet käyttäen hyväksi vanhoja 

maakaasun ja öljyn kulutuslukuja sekä Rakennusmääräys kokoelman ohjetta D5 (RakMK D5 

2012) vuodelta 2012, jossa on tarkat ohjeet uudisrakennuksen lämmöntarpeen kuukausittaisella 

laskennalla. Lämmöntarpeet laskettiin entisaikaan yläkanttiin, jolloin järjestelmä oli usein 

mitoitettu liian suureksi. Tässä työssä mitoitetaan rakennuksille uudet lämpötehon tarpeet, jotta 
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liian suuria kattiloita ei tarvitsisi hankkia. Järjestelmien tarkka mitoittaminen säästää 

yritykseltä investointikustannuksia. 

Työssä tarkastellaan erilaisia lämmöntuotantomuotoja eri energialähteillä, tutustutaan 

rakennusten energiatehokkuuden vaikutuksiin toimenpiteiden avulla ja lasketaan investointien 

kannattavuuksia eri lämmöntuotantotavoille. Lopuksi valitaan säätiölle 

lämmöntuotantojärjestelmät, jotka soveltuvat heidän tarpeisiin; ovat taloudellisesti, 

ympäristöystävällisesti ja energiatehokkuudeltaan järkeviä ratkaisuja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

2 RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS 

Rakennusten energiatehokkuus käsittää talon rakenteiden energiatehokkuuden ja ihmisten 

energiankäyttö- ja kulutustottumukset. Rakennusten energiantehokkuutta koskevassa 

lainsäädännössä keskeisinä tavoitteina on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen 

energiankulutusta pienentämällä, uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä ja 

hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä.  

Energiatehokkuuden lisääminen rakennuksissa on tärkeää, koska noin 40 % Suomen 

kokonaisenergian kulutuksesta kuluu rakennuksissa. Energiatehokkuuden parantaminen 

hillitsee kustannuksia, lisää asumismukavuutta ja vähentää kasvihuonepäästöjä.  

Energiatehokkuudelle on määritelty vähimmäisvaatimukset rakennusten luvanvaraiseen 

korjaamiseen, käyttötarkoituksen muuttamiseen tai teknisten järjestelmien uusimiseen. 

Vähimmäisvaatimukset tulee täyttää, kun peruskorjataan rakennuksen ulkovaippaa tai teknisiä 

järjestelmiä, joihin tarvitaan rakennus- ja toimenpidelupaa. Lämmitysjärjestelmien kohdalla 

laissa sanotaan näin: 

”Lämmitysjärjestelmien hyötysuhdetta parannetaan laitteiden ja järjestelmien uusimisen 

yhteydessä mahdollisuuksien mukaan.” 

Rakennusten energiatehokkuuslaissa sanotaan, ettei toimivaa ratkaisua tarvitse parantaa. 

Asetuksessa huomautetaan, että korjausrakentaminen on vapaaehtoista ja energiatehokkuutta 

parantavia toimenpiteitä ei tarvitse tehdä, jos se ei ole taloudellisesti tai toiminnallisesti 

järkevää.   

Suomessa energiatehokkuuteen liittyviä säännöksiä on kerätty maankäyttö- ja 

rakennuslakeihin. Säännökset julkaistaan Suomen rakentamismääräyskokoelmassa, ne 

koskevat pääasiassa uudisrakennuksen rakentamista. Korjaus- ja muutosrakentamisessa 

määräyksiä sovelletaan, jos toimenpiteen laajuus on sitä edellyttänyt. 
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Rakentamismääräyskokoelman ohjeessa D3, sanotaan energiatehokkuusmääräysten koskevan 

uusia rakennuksia, joissa käytetään energiaa tilojen ja ilmanvaihdon lämmittämiseen, sekä 

mahdollisesti jäähdytykseen ja miellyttävän sisäilmasto-olosuhteen ylläpitämiseksi (RakMK 

D3 2012). 

Energiatehokkaassa lämmityksessä kiinnitetään huomiota hyvään sisäilmastoon, alhaisiin 

kustannuksiin ja tehokkaaseen energiankäyttöön. Asetuksessa sanotaan, että rakennuksen 

pääasiallinen lämmitysjärjestelmä on mitoitettava laskennalliselle täydelle lämmitysteholle 

(Ympäristöministeriö 2013). 
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3 ENERGIALÄHTEET 

Lämmöntuotantoon käytetään erilaisia energialähteitä. Ennen suoran sähkön ja 

lämpöpumppulämmityksen yleistymistä käytettiin paljon fossiilisia polttoaineita, nyt niiden 

käyttö vähenee kaiken aikaa. Fossiilisilla polttoaineilla on taulukon 3. mukaan hyvät 

lämpöarvot.  

Taulukko 3. Polttoaineiden lämpöarvoja ja kosteuspitoisuuksia. (Alakangas 2000)

 

 

3.1 Maakaasu 

Maakaasua saadaan poraamalla maahan alueilla, joissa maakaasua esiintyy. Se on väritön ja 

hajuton, joten siihen lisätään yleensä väriainetta esim. vuodon havaitsemiseksi. Maakaasua 

esiintyy mm. Siperiassa, Pohjois-Amerikassa, Norjassa ja Lähi-Idässä. Suomeen tuleva 

maakaasu tuodaan Siperiasta. Siperialaisen maakaasu on lähin maakaasu alue Suomesta ja se 

on myös puhtaimpia ja tasalaatuisimpia esiintymiä maailmassa. 

Maakaasu koostuu lähinnä metaanista, mutta siinä on myös etaania, propaania yms. 

Venäläisessä maakaasussa on 98 %:a metaania ja muiden maiden maakaasussa metaanin osuus 
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on hieman pienempi. Suomessa maakaasun toimituksesta ja putkiverkostosta vastaa Gasum, 

joka hankkii kaasun Siperiasta.  Gasum laajentaa verkkoaan Suomessa kaiken aikaa. (Gasum 

2011). 

Maakaasu on kaasumainen fossiilinen polttoaine, joka on melko ympäristöystävällinen 

verrattuna moniin muihin fossiilisiin polttoaineisiin. Sen lämpöarvo on korkea noin 50 MJ/m3 

ja savukaasujen päästöt ovat kohtuulliset, sillä maakaasun rikkipitoisuus on todella pieni. 

Maakaasu on melko kallista verrattuna esimerkiksi kivihiileen. Maakaasua ei käytetä 

peruskuormalaitoksien pääpolttoaineena, vaan sitä käytetään vara- ja kombivoimalaitoksissa. 

Maakaasun kokonaishinta esitetään kuvassa 1. Järvenpään CHP-laitokselle rakennetaan kaksi 

pientä maakaasukattilaa varavoimaksi, jotta öljyn käyttöä saadaan vähennettyä 

(Energiateollisuus 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Biopolttoaineet 

Biopolttoaineiksi luokitellaan uusiutuva metsästä ja pelloilta saatava puuperäinen tai 

kasviperäinen polttoaine, joita kutsutaan biomassaksi. Kuvassa 2. on biopolttoainetta ja 

turvetta. Biomassaa ovat; hake, sahanpuru, kuori, risut, maa- ja metsätalouden sekajätteet, olki 

 

Kuva 1. Maakaasun veroton kokonaishinta. (Gasum, ) 
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ja sokeriruoko. Biomassa on yleensä kotimaista ja sen poltto lisää työpaikkoja. Biomassaa 

toimitetaan lähialueilta laitokselle kuorma-autoilla, se siirretään kuljettimille, kiekkoseula 

poistaa joukosta liian suuret kappaleet, jotka ohjataan suoraan murskaimelle.  

Puuperäisillä massoilla lämpöarvo on kohtuullinen, keskiarvo luokkaa 17 MJ/kg, mutta 

puuaines on usein kosteaa, jolloin sen lämpöarvo ja polttotekniset ominaisuudet myös 

huononevat.  

 

 

 

 

Kuva 2. Biopolttoaineita ja turvetta (Vakkilainen 2009). 

 

Järvenpään laitoksessa pyritään, että jopa 80 % poltetusta polttoaineesta olisi uusiutuvaa 

biomassaa. Biomassan käyttöä on pyritty lisäämään koko EU:ssa Kioton pöytäkirjan jälkeen. 

Myös päästökaupoista irtipääsy tukee uusiutuvan energian käyttöä (Energiateollisuus A). 

 3.3 Kevytöljy (POK) 

Öljy on fossiilinen uusiutumaton polttoaine. Öljyä muodostuu kasvien ja eloperäisten 

polttoaineiden hajotessa maanperän korkean paineen ja lämmön ansiosta. Öljyä syntyy tässä 

pitkässä prosessissa, joka voi kestää miljoonia vuosia. Maaperässä öljy kerääntyy ns. taskuihin 

kallioperään. (Energiateollisuus B). Öljyn käyttö polttoaineena alkoi jo 1800-luvulla ja se 

onkin ollut yleisin polttoaine aina näihin päiviin asti. Suomessa öljyä ei porata, vaan öljy tulee 

Suomeen ulkomailta. Noin kolmasosa Suomeen tuotavasta öljystä käytetään lämmityksessä.  
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Suomessa öljyn käyttö lämmityksen polttoaineena laskee kaiken aikaa. Öljyn kulutuksen 

huippuvuosista vuodesta 1978 vuoteen 2011 mennessä kevytpolttoöljyn käyttö rakennusten 

lämmityksessä on laskenut noin 70 % (Tilastokeskus 2012).  

Öljynpoltossa syntyy hiilidioksidia, rikkidioksidia, typpioksideja ja raskasmetallipäästöjä. 

Öljynporauksessa ja kuljetuksessa tapahtuneissa onnettomuuksissa voi mereen päätyä öljyä, se 

vaikuttaa vääjäämättä ympäristöön vahingollisesti. (Energiateollisuus B). 

Kuvassa 3. esitetään lämmitysenergian hintoja vuosina 2005 – 2012 ja kuvassa 4. 

primäärienergian kulutusta vuonna 2011. Kuvasta 4. nähdään, miten suuri rooli rakennusten 

lämmityksellä on Suomen Primäärienergian kulutuksessa. 

 

 

Kuva 3. Lämmitysenergianhintoja, pientaloille (Öljy ja bio polttoaineala) 
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Kuva 4. Primäärienergian kulutus vuonna 2011 (Öljy ja bio polttoaineala) 

3.4 Sähköntuotanto 

Suomessa sähköä tuotetaan usealla eri energialähteellä ja tuotantomuodolla. Tärkeimmät 

energialähteet ovat mm. ydinvoima, vesivoima, kivihiili, maakaasu, turve, sekä 

biopolttoaineet. Kuvassa 5. on sähköntuotanto energialähteittäin. Tuulivoiman osuus tuotetusta 

sähköstä oli vuonna 2013 vain noin 1,1 %, mutta sen osuus on kasvussa. Suomessa 

sähköntuotanto on melko hajautettua. Hajautettu sähköntuotanto tuo varmuutta. Suomen noin 

400 voimalaitoksesta yli puolet on vesivoimalaitoksia. Suomessa kolmannes 

sähköntuotannosta on peräisin sähkön ja lämmön yhteistuotannosta. Yhteistuotannon etuna on, 

että polttoaineen energia sisältö saadaan käyttöön sähkön ja lämmön muodossa lähes 90 %. 

 

Kuva 5. Sähköntuotanto energialähteittäin 2013 (Energiateollisuus C) 
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Pohjoismaisen Nordpool:n ansiosta Sähköä voidaan ostaa sieltä mistä sitä halvimmalla saa. 

Norjassa ja Ruotsissa on Suomeen verrattuna valtava vesivoima kapasiteetti. Kun vesivoimaa 

on tarjolla, sitä kannattaa ostaa. Muulloin joudutaan turvautumaan kivihiileen. Kivihiilen ja 

vesivoiman käytön osuudet sähköntuotannossa voivat vaihdella vuosittain (Energiateollisuus 

C). 

3.5 Lämmitysenergioiden hinnat 

Lämmitysenergian hinnat ovat nousseet viimeisen 15 vuoden aikana kolminkertaisiksi. 

Kuvassa 17. sähkön hintatilastoa vuosina 2000–2014 vuosittaisten sähköntarpeiden mukaan. 

IEA:n ennusteiden mukaan maailman energiakulutus kasvaa 36 % vuoteen 2035 mennessä. 

Kysynnän kasvaessa hinnatkin nousevat. Myös poliittiset päätökset, kuten Suomen ja EU:n 

sitoumus vähentää kasvihuonepäästöjä merkittävästi vuoteen 2050 mennessä vauhdittaa 

fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä, sekä energian hinnan nousun kasvamista 

(Lehtinen 2014). Kuvasta 6. nähdään, että sähkön hinta on noussut merkittävästi 2000-luvulla. 

Kuva 6. Sähkön hintatilastoa eri asiakkaille vuosina 2000 – 2014 (Lehtinen 2014)  
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4 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT 

Ilmanvaihdon tärkein tehtävä on terveellisen sisäilman varmistaminen rakennuksessa. 

Ilmanvaihtojärjestelmä tuo rakennusten tiloihin puhdasta ulkoilmaa ja poistaa likaista 

sisäilmaa. Ilmanvaihto voidaan rakennuksissa tehdä kahdella eri tavalla: painovoimaisella tai 

koneellisella ilmanvaihdolla. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ilma liikkuu lämpötilaerojen 

avulla sisään ja ulos. Koneellisessa ilmanvaihdon etuna on huonetiloihin saatava tasainen 

ilmanvaihto. Koneellisissa ilmanvaihdoissa poistoilman lämpöenergia voidaan ottaa talteen ja 

sillä voidaan lämmittää tilaa uudestaan (Seppänen 1997).  

Ilmastoinnilla tarkoitetaan sisäilman laadun, lämpötilan, kosteuden ja puhtauden ylläpitämistä 

kiertoilmankäsittelyn avulla. Ilmastointijärjestelmiin kuuluu ilmastointikone, kanavat ja 

automatiikka. Ilmastointijärjestelmässä ilmaa tuodaan ilmastointikoneelle, jossa se 

suodatetaan. Tämän jälkeen ilmaa joko lämmitetään, kylmennetään tai kostutetaan siihen 

tarkoitetun patterin avulla ilmastointikoneessa. Talvisin rakennuksesta poistettava poistoilma 

ohjataan tuloilmalle ja otetaan lämpö talteen. Huoneisiin tuloilma johdetaan 

ilmastointikanavien avulla. Ilmastointikanavien tulee olla tiiviitä ja tulo- ja poistoilmakanavat 

tulee eristää hyvin, jotta huoneisiin saadaan juuri oikealla virtaamalla tuotu ilma. Jos kanavisto 

vuotaa, ilmavirta kanavissa muuttuu epästabiiliksi ja ilma ei välttämättä kulkeudu kanaviston 

perimmäisiin osiin kunnolla. Kesäisin ilmastoinnin tärkeimpiä tehtäviä on rakennuksen tiloihin 

tulevien lämpökuormien poistaminen. Nämä lämpökuormat ovat peräisin yleensä auringon 

säteilystä, sähkönkäytöstä ja ihmisistä (Seppänen 1997). 
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5 NYKYAIKAISET LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 

Tässä kappaleessa käsitellään mahdollisia ratkaisuja uusiksi lämmitysjärjestelmiksi 

käsiteltäviin kiinteistöihin. Työn alussa päätettiin, ettei rakennusten lämmönjakotapoja lähdetä 

muuttamaan, vaan etsitään lämmöntuotanto ratkaisuja nykyisille lämmönjakotavoille. 

5.1 Lämpöpumput 

Lämpöpumppujen avulla voidaan maahan tai ilmaan auringonsäteilystä varastoitunutta 

energiaa siirtää rakennusten tilojen ja käyttöveden lämmittämiseen. Lämpöpumppujen 

perusperiaate on sama kuin kodin kylmälaitteiden, jotka ottavat lämpöä kylmälaitteen sisältä 

ja siirtävät sitä ulkopuolelle (Sulpu 2012a).  

Ennen lämpöpumppujen toiminnan läpikäymistä on hyvä selvittää, mitä lämpökerroin kertoo 

COP (coefficient of performance). Kuinka paljon lämpöpumppu pystyy tuottamaan lämpö- tai 

kylmäenergiaa suhteessa verkosta ottamaansa sähköenergiaan. Nykyaikaisille lämpöpumpuille 

tyypillistä on, että se tuottaa esimerkiksi 4 kW:lla lämpöenergiaa ja ottaa verkosta 1 kW:n 

sähköenergiaa. Tällöin sanotaan, että lämpöpumpun COP on 4.  

COP- arvojen kanssa pitää olla tarkkana, sillä jotkut valmistajat käyttävät vanhaa EN 255- 

standardia virallisen EN 14511 - standardin sijaan. EN 14511- standardilla COP-arvo jää 

pienemmäksi kuin vanhalla standardilla, koska uusi standardi ottaa huomioon myös 

kiertovesipumpun kuluttaman sähköenergian. Kuvassa 7. on esitetty vuotuisten kylmä- ja 

lämpökertoimien energialuokat standardin EN 14511 mukaan. Standardin mukaisesti 

testausolosuhteissa oletetaan maalämmölle paluunesteen lämpötilan olevan 0 astetta, sekä 

lämmönjakoverkoston menoveden lämpötila on 35 astetta. Ulkoilmalämpöpumppujen 

testausolosuhteissa ulkoilman lämpötila on +7 astetta ja sisäilman lämpötila 20 astetta 

(Lämpöpumppujen energialaskentaopas 2014). Lämpöpumppujen kanssa täytyy muistaa, että 

kertoimet on mitattu standardien edellyttämissä ihanneolosuhteissa. 

Käytössä on myös SCOP (season coefficient of performance). SCOP kertoo koko 

lämmityskauden hyötysuhteen. Lämmityskauden hyötysuhde on erittäin käytännöllinen, koska 

se on standardin EN 14825 mukaan jaettu Euroopassa kolmeen ilmastovyöhykkeeseen: Etelä-
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Eurooppa, Keski-Eurooppa ja Pohjois-Eurooppa. Suomessa myytävien lämpöpumppujen 

SCOP-merkintä pitää ilmoittaa Helsingin ilmasto-olosuhteiden mukaan.  

Lämpöpumpuissa käytetyistä kertoimista on hyvä tietää seuraavat: 

 COP eli (coefficient of performance) lämpökerroin, joka kuvaa kuinka paljon 

lämpöpumppu tuottaa lämpöä suhteessa kuluttamaansa sähköenergiaan. 

 SCOP eli (season coefficient of performance) lämpökerroin, joka kuvaa lämpöpumpun 

tuottamaa vuosittaista lämpökerrointa 

 EER (Energy Efficiency Ratio) ilmoittaa lämpöpumppujen tai ilmastointilaitteiden 

kylmäkertoimen. Mitä korkeampi luku sitä energiataloudellisempi laite on.  

 SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) Ilmoittaa vuotuisen kylmäkertoimen. 

 

Kuva 7. Vuotuisten kylmä-ja lämpökertoimien energialuokat (RefGroup Oy) 

Lämpöpumput siis eroavat toisistaan tavan mukaan, mistä energia otetaan. 

Maalämpöjärjestelmä on ainut lämpöpumppujärjestelmä, joka pystyy tuottamaan rakennuksen 

kaiken energian myös kovilla pakkasilla, jos se mitoitetaan täystehoiseksi. Ilma- ja ilma-

vesilämpöpumput vaativat aina lisälämmitysjärjestelmän, joka on mitoitettu koko 
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lämmitystehontarpeelle. Käytännössä ilma- ja ilma-vesilämpöpumput pystyvät tuottamaan -15 

asteessa enää noin 60 % maksimi tehostaan. Seuraavissa kappaleissa käydään eri 

lämpöpumppuja tarkemmin läpi.  

5.1.1 Maalämpö 

Maalämpöä voidaan kutsua geoenergiaksi, se kuvaa kallioperästä, maaperästä tai vesistöistä 

hyödynnettäväksi saatavaa lämmitys- ja viilennysenergiaa. Maa- ja kallioperän pintaosissa 

oleva lämpöenergia on peräisin auringosta. Syvemmällä maassa lämpöenergia muodostuu 

radioaktiivisten aineiden hajoamisista. Tästä syystä maalämmön sanotaan olevan uusiutuvaa 

energiaa. (Ympäristöopas 2013). 

Maanpinnan keskilämpötila Suomessa on alhainen verrattuna esimerkiksi Saksaan, johtuen 

pohjoisesta sijainnistamme. Etelä-Suomessa maanpinnan vuotuinen keskilämpötila on noin 6 

oC, ilman vuotuisen keskilämpötilan ollessa noin 3-5 oC. Myös pohjoisessa maan pinnan 

vuotuinen keskilämpötila pysyy plussan puolella (Ympäristöopas 2013). Maanpinnan 

keskilämpötila vaihtelee paikan mukaan. Esimerkiksi asuinalueilla lämpötila on korkeampi 

kuin metsässä. Maanpinnan keskilämpötilan vakiintuminen 6 asteeseen tapahtuu noin 15 

metrin syvyydessä. Syvemmälle kallioperään mentäessä lämpötila nousee 0,5-1 astetta/100 m. 

Kuvissa 8. ja 9. on esitetty Suomen kartalla ilman lämpötilan vuotuinen keskiarvo, sekä 

maanpinnan keskilämpötila eri vyöhykkeillä.  
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Talvella maaperä on huomattavasti lämpimämpi kuin ilma. Ilmainen lämpö saadaan kerättyä 

maasta rakennusten lämmitykseen yksinkertaisesti maalämpöpumppujärjestelmällä. Kesällä 

maalämpöpumppua voidaan käyttää viilennykseen maaperän lämpötilan ollessa ilmaa 

kylmempää (Ympäristöopas 2013).  

5.1.1.1 Maalämpöpumppu (MLP) 

Maalämpöpumppu tuottaa lämpöä keruupiirissä lämmenneen nesteen avulla lämpöä 

patteriverkoston tarpeisiin. Maalämpöpumppu koostuu sähkömoottorikäyttöisestä 

kompressorista, lauhduttimesta ja höyrystimestä. Maalämpöpumpun etuna on sen 

sähkönkulutus. Se tuottaa lämpöä tyypillisesti 2/3 kuluttaen lämmöntuottamiseen 1/3 sähköä. 

Maalämpöpumpun etuna on korkea hyötysuhde läpi vuoden. Tämä johtuu siitä, että 

ilmalämpöjärjestelmien hyötysuhteet ja tehot laskevat merkittävästi ilman kylmentyessä 

pakkaselle ja ne lopettavat toimintansa kokonaan – 20 asteen jälkeen. Maalämpöpumppu kerää 

lämpöä maasta, jonka lämpö on plussan puolella ja tasainen läpi vuoden. Tyypillisiä SCOP- 

arvoja maalämpöjärjestelmille (Seasonal Coefficient Of Performance) ovat arvot 2,0- 4,0 

(Perälä 2009). 

Kuva 8. Ilmalämpötilan vuotuinen keskiarvo alueittain. (Ympäristöopas 2013) 

Kuva 9. Maanpinnan vuotuinen keskiarvo alueittain. (Ympäristöopas 2013) 
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5.1.1.2 Toimintaperiaate 

Maalämpöpumppu hyödyntää maa- ja kallioperään sitoutunutta geotermistä lämpöä. 

Maalämpöpumpun tehtävä on tuottaa keruuputkistossa lämmenneestä nesteestä 30–65 asteista 

lämpöä riippuen rakennuksen lämmöntarpeesta. Pumppu voidaan mitoittaa kahdella eri tavalla: 

osatehoiseksi tai täystehoiseksi. Maalämpöpumpun etuna on, ettei se täysteholle mitoitettuna 

tarvitse lisälämmitysjärjestelmää. Osateholle mitoitettuna lisälämmitysjärjestelmä pitää 

mitoittaa vain sille osalle tehosta, mitä ei ole haluta maalämmöllä tuottaa. Esimerkki: 

Maalämpöjärjestelmä mitoitetaan 70 %:n teholle ja se tuottaa tällöin yli 95 % vuotuisesta 

lämmöntarpeesta (Perälä 2014). Lisälämmitysjärjestelmän tehon täytyy olla 30 % rakennuksen 

lämmitystehontarpeesta, jolloin se tuottaa noin 5 % lämmöntarpeesta. Käytännössä 

lisälämmitysjärjestelmää käytetään silloin, kun lämpötila on alle -20 astetta. 

Lämpöpumpulle tuleva lämmönkeruuneste menee ensin höyrystimeen, jossa keruuneste 

höyrystää pumpussa kiertävän kylmäaineen. Höyrystynyt kylmäaine kulkeutuu kompressorille 

joka puristaa höyryn korkeaan paineeseen. Paineen noustessa kaasumaisen kylmäaineen 

lämpötila kasvaa. Lämmin höyry kulkeutuu kompressorin jälkeen lauhduttimelle. 

Lauhduttimessa kylmäaine muuttuu takaisin nesteeksi luovuttamalla lämmön lauhduttimesta 

lämpöenergian saavalle lämmönjakojärjestelmälle. Tämän jälkeen kylmäaine kiertää 

paisuntaventtiilille, jossa kylmäaine jäähtyy ja sen paine laskee. Paisuntaventtiili myös säätelee 

höyrystimelle menevää kylmäainemäärää. Höyrystimelle takaisin palaavan nesteen pitää olla 

riittävän kylmää, jotta se saa lämpöä talteen lämmönkeruunestepiiristä. Höyrystimestä äsken 

kuvattu kierto alkaa uudelleen. Kuvassa 11. on esitetty edellä kuvattu maalämpöpumpun 

toimintaperiaate (maalämpöpumppu.info)  

Lämpöpumpuissa mitoitusongelmia aiheuttaa yleensä käyttöveden lämmitys. Käyttöveden 

tulee olla riittävän kuumaa, jottei legionellabakteeria muodostuisi lämpimään käyttöveteen. 

Legionellabakteeri lisääntyy, kun veden lämpötila on 20 – 45 astetta. Voimakkainta kasvu on 

30- 37 asteessa. Suurin osa legionelloista tuhoutuu, kun lämpötila on muutaman tunnin yli 50 

asteessa. Kun lämpimän käyttöveden lämpötila pidetään tasaisesti noin 60 asteessa, ei vedessä 

ole legionellabakteeria. Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti tulee veden 

lämmön olla koko käyttövesijärjestelmässä yli 55 astetta (THL). 
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Eri valmistajat ovat ratkaisseet lämpimän käyttöveden ongelman eri tavoilla: ensimmäinen tapa 

on tulistinpiiriratkaisu, jossa käyttövettä ensin esilämmitetään varaajan 

lämmönjakojärjestelmille menevällä vedellä. Esilämmennyt vesi johdetaan erilliselle 

lämmönvaihtimelle, johon tulee kuumaa kaasu lämpöpumpun kompressorilta. 

Lämmönvaihtimessa käyttövesi lämpiää halutulle tasolle. Kompressorilta tuleva kuuma kaasu 

johdetaan edelleen lauhduttimelle. Toinen vaihtoehto on vaihtuvan lauhdutuksen ratkaisu. 

Vaihtuvan lauhdutuksen ratkaisussa käyttövettä ja lämmönjakojärjestelmää lämmitetään 

vuorotellen. Lämmintä käyttövettä tehtäessä käytetään korkeampaa lauhdutuslämpötilaa. COP 

hieman laskee pumpun tuottaessa lähes maksimaalista lämpöä. Lyhyet katkot rakennuksen 

lämmityksessä eivät kovallakaan pakkasella haittaa, koska rakenteet jäähtyvät hitaasti. 

Kolmantena vaihtoehtona on lämmittää käyttövesi varaajaan sijoitetussa käyttövesikierukassa, 

jonka jälkeen käytetään vielä sähkövastusta tarvittavan lämpötilatason saavuttamiseksi (Perälä 

2009). 

 

Kuva 11. Yksinkertainen havainnollistava kuva maalämpöpumpun toimintaperiaatteesta (energiatehokaskoti). 
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5.1.1.3 Lämmön keruutavat 

Tässä kappaleessa käsitellään eri lämmönkeruu tapoja. Maalämpöjärjestelmä voidaan asentaa 

maaperään, kallioperään porattuun kaivoon tai vesistöön. Yhtenäistä näille vaihtoehdoille on, 

että lämpö kerätään maaperästä. Tämä työ käsittelee pääasiassa energiakaivoja, koska maapiiri 

ja vesistölämpö eivät ole työn rakennuksille mahdollisia. 

5.1.1.4 Maapiiri 

Maaperästä kerättävä lämpöenergia kerätään maahan noin metrin syvyyteen asennettavan 

keruupiiriverkoston avulla. Keruupiiriputkisto vaatii paljon tilaa. Ohjearvona voidaan pitää, 

että 1,0 m keruuputkea vaatii 1,5 m2:n pinta-alan. Myös rakennuskuutiolle voi arvioida 

tarvitsevan noin 1-2 metriä vaakaputkistoa. Tätä on havainnoitu kuvassa 12, joka kertoo 

ohjearvona keruuputkiston pituuden riippuen maa-aineksesta. Pienimmillään verkoston pituus 

on noin 500 m, se vaatii vähintään 750 m2:n tilan. Kuvassa 13. on kuvattu talo, jossa on maapiiri 

lämmönlähteenä (Thermia). Keruupiiri asennetaan yleensä noin metrin syvyyteen. Keruupiiriä 

asennettaessa täytyy muistaa, että etäisyyttä viereiseen putkilenkkiin tulee olla noin 1,5 m 

(Motiva A). 

 

Kuva 12. Maalämmön lämmönlähteiden putkistopituuksia suhteutettuna rakennustilavuuteen (Ympäristöopas 

2013). 
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Kuva 13. Maapiiriin liitetty maalämpöjärjestelmä (Thermia). 

 

5.1.1.5 Lämpökaivo 

Lämpöä voidaan kerätä myös syvemmältä kallioperästä sinne poratun reiän avulla. Tällaisia 

reikiä kutsutaan lämpökaivoiksi tai energiakaivoiksi. Energiakaivon syvyys on yleensä 

pienrakennuksissa alle 200 m ja se riippuu rakennuksen energiantarpeesta. Kaivon syvyys voi 

kuitenkin vaihdella 120–300 metrin välillä. Yleensä on edullisempaa porata useampia reikiä, 

kuin yksi esimerkiksi 300 m syvä.  Tarvittava kaivon syvyys voi vaihdella myös maa-aineksen 

lämmönjohtavuuksien mukaan. Rikkonainen koostumus ja pohjaveden liikkeet tehostavat 

lämmönsiirtymistä, mutta voi samalla myös tuottaa hankaluuksia porauksen aikana.  Kuvassa 

14. on kuvattu energiakaivo lämmönlähteenä (Ympäristökeskus 2009). 

  

Kuva 14. Energiakaivo (Thermia). 
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Suomessa porareiän halkaisijat kallioon porattuun reikään ovat 115- 165 mm välillä. Porauksen 

jälkeen asennetaan suojaputki, joka ylettyy kallioperään asti. Varmuuden vuoksi se ylettyy 

vielä 2-6 metriä kallioon riippuen maaperän kiinteydestä. Tämän jälkeen lämpökaivo vesi 

eristetään vähintään 6 metrin syvyyteen maanpinnasta, joko betonoimalla tai eristysputkella. 

Näin estetään hule- tai kuivatusvesien pääsy porareikään.  

Porareikä voidaan täyttää vedellä tai antaa sen itse täyttyä. On tärkeää, että porareikä täyttyy 

vedellä sillä se vaikuttaa lämmönsaantiin. Kun porareikä on täytetty vedellä, voidaan 

keruuputkisto laskea painojen avulla reiän pohjalle. Painoja joudutaan käyttämään, koska 

keruuputkisto ja sen sisältämä lämmönkeruuneste ovat kylmempiä kuin porareiän vesi. Näin 

ollen se nousisi pohjasta ylös ilman painoja. Kaivo suojataan lopuksi suojahatulla, joka estää 

likavesien ja irtoainesten pääseminen reikään (Motiva A).  

Energiakaivo on maapiirin tapaan suljettu piiri. Keruuputkessa kiertää lämmönkeruuneste, joka 

Suomessa on yleensä etanoli-vesiseos. Etanolin tarkoitus on estää keruunesteen jäätyminen alle 

0 oC lämpötilassa. Etanoli on syttyvää, mutta sitä ei luokitella haitalliseksi 

lämmönkeruunesteenä. Etanoli-vesiseoksen jäätymispiste on yleensä -17 oC. Jäätymispistettä 

voidaan kuitenkin muuttaa käyttökohteen mukaan. Etanoli soveltuu hyvin 

lämmönkeruunesteeksi sen korkean ominaislämpökapasiteetin, alhaisen jäätymispisteen ja 

alhaisen viskositeettinsä ansiosta. Alhainen viskositeetti parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta 

verrattuna esimerkiksi pelkkään veteen. Kuvassa 15. on kuvattu Energiakaivon rakenne 

(Ympäristöopas 2013).  

Kuvissa 16. ja 17 on kuvattu, miten maaperässä 15 metriin asti lämpötila vaihtelee vuodenajan 

mukaan, kun mennään yli 15 metrin syvyyteen lämmönvaihtelut tasaantuvat. 
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Kuva 15. Energiakaivon rakenne (Rototec oy). 
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Kuva 16. Maan pinnanlämpötila eri kuukausina (Kananoja & Pokki 2011) 

 

Kuva 17. Kuvaa miten maan lämpötiloihin ei vaikuta enää vuodenajat, kun mennään yli 15 m syvyyteen.  

(Kananoja & Pokki 2011) 

Taulukossa 4. on esitetty lämpökaivoihin suositeltuja minimietäisyyksiä erilaisiin kohteisiin. Huomion arvoista 

on, että jos energiakaivoja täytyy porata useampi, on niiden sijaittava 15 metrin etäisyydellä toisistaan. 15 metrin 

etäisyydestä voidaan kuitenkin poiketa jos reiät porataan vinoon.  
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Taulukko 14. Energiakaivon porareiän suositeltavat minimietäisyydet eri kohteisiin (Ympäristoopas 2013) 

 

 

5.1.1.6 Vesistölämpö 

Vesistölämmöllä voidaan saada vuodessa lämpöenergiaa noin 70 - 80 kWh/metri putkea. 

Suositeltava syvyys vesistölämmön keruuseen on yli 2 metriä syvät järvet, lammet tai 

merenrannat. Vesistölämpö hanketta ei saa aloittaa ilman vesistön haltijan hyväksyntää. Täytyy 

myös muistaa, että ankkurointi on kielletty putkiston alueella. 

Vesistöön upotetaan putkisto, periaatteeltaan samalla tavalla kuin maapiirissä. Putkisto 

ankkuroidaan vesistön pohjaan betonipainoilla, niin ettei se pääse nousemaan/ liikkumaan. 

Putkistoa asennettaessa tulee muistaa, että putket täytyy viedä vesistöön roudan alapuolelta ja 

vesistön pohjan tuntumasta. Näin estetään, että putket rikkoudu jääpeitteen vaikutuksesta. 

Putket rakennukselta vesistöön tulee eristää, jotta vältytään vesistöltä palaavan putken 

lämmönluovutukselta kylmään maahan, kuva 18. (Motiva B). 
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Kuva 18. Havainne kuva vesistölämmön keruusta. (Thermia) 

Maalämpöjärjestelmää mitoitettaessa täytyy ottaa huomioon monia asioita. Mitoitukseen 

liittyvät tekijät on kerrottu kappaleessa 5. Maalämpöjärjestelmän mitoitus eroaa muiden 

lämpöjärjestelmien mitoituksesta siinä, että siinä täytyy huomioida kallio- ja maaperän 

koostumus, rakenne sekä pohjavesiolosuhteet ja pumppaamoiden sijainti. Lämpökaivon 

syvyyttä mitoitettaessa täytyy tietää täytyy tietää lämmönjakojärjestelmän lämpötilan 

asetusarvot mitoitusolosuhteissa, jotta lämpökaivosta saadaan riittävästi lämpöä ja ettei siitä 

oteta liikaa lämpöä, jolloin on mahdollista, että lämpökaivo jäätyy.  

Geologian tutkimuskeskus teki vuonna 2014 selvityksen Etelä-Kymenlaakson geoenergian 

potentiaali selvityksen. Selvityksen perusteella Etelä-Kymenlaakso, jonka alueella kaikki 

tämän työn rakennukset sijoittuvat on arvioitu olevan suurelta osin erinomainen potentiaali 

geoenergian hyödyntämiseksi.   

Maalämpöjärjestelmän mitoituksessa saneerauskohteeseen tulee miettiä halutaanko käyttää 

vanhoja kulutustietoja vai lasketaanko rakennukselle tarkat lämmön- ja lämpötehontarpeet. 

Niin kuin aiemmin jo sanottiin voi maalämpöpumppu olla joko osa- tai täysitehoinen. 

molemmissa on omat hyvät puolensa. Jos järjestelmä mitoitetaan osatehoiseksi, pitää tehon 

olla noin 60–80 % täystehosta. tällöin vuosittaisesta lämmöntarpeesta katetaan 95–98 %. 

Mitoitettaessa osateholle pumppu käy pitempiä aikoja, jolloin hyötysuhde on parempi kuin 

täystehoisessa. Myös investointikustannuksissa tulee säästöä.  
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Toinen osa maalämpöjärjestelmän mitoituksessa on miettiä mikä on sopivin keruu tapa. 

maapiiri on halvempi, kuin lämpökaivo ja vesistöpiiri, mutta vie paljon tilaa. Tämän työn 

rakennuksien tontit eivät riitä maapiiriin ja vesistöjä ei ole lähettyvillä, joten tässä työssä 

käsitellään vain lämpökaivojen mitoitusta. Tarvittava lämpökaivon syvyys voidaan mitoittaa 

seuraavasti: 

𝑄𝑘𝑎𝑖𝑣𝑜 =  𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠 × 1 − (
1

𝑝𝑢𝑚𝑝𝑝𝑢

)    (1) 

𝑆𝑘𝑎𝑖𝑣𝑜 = (
𝑄𝑘𝑎𝑖𝑣𝑜

50
)  ×  0,5     (2) 

missä 

𝑄𝑘𝑎𝑖𝑣𝑜   Lämpökaivosta saatava ilmainen lämpöenergia, kWh 

𝑝𝑢𝑚𝑝𝑝𝑢   Maalämpöpumpun lämpökerroin (COP), -  

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠 Rakennuksen lämmitysenergiantarve, kWh  

𝑆𝑘𝑎𝑖𝑣𝑜  Lämpökaivon syvyys, m 

0,5  Syvyyden laskennassa käytetty kerroin. Kaivo oletetaan niin sanotusti 

kuivakaivoksi, -  

50 Kaivon metrinmatkalta saatava energia, kWh 

5.1.2 Ilma-ilmalämpöpumput (ILP) 

Ilmalämpöpumput koostuvat ulkoyksiköstä ja sisäyksiköstä. Ulkoyksikkö ottaa lämpöä 

ilmasta, kierrättää sen höyrystimen läpi ja jäähdyttää sen. Samaan aikaan höyrystimessä 

kiertävä kylmäaine höyrystyy ja se johdetaan kompressorille, joka puristaa höyryn ja samalla 

höyry lämpenee. Höyry viedään sisäyksikölle, jossa sijaitsee lauhdutin. Lauhduttimessa 
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kylmäaine-höyry lauhtuu nesteeksi luovuttaen lämpönsä suoraan rakennuksen sisälle 

sisäyksikön puhaltimen avulla. Suomen olosuhteissa -20 asteen ulkolämpötilassa 

ilmalämpöpumpun teho on noin 50 % pienempi kuin +7 asteessa, jolloin lämpökerroin voi 

jäädä arvoon 1,5. Tehon putoaminen johtuu lämpöpumpun huonosta soveltuvuudesta kylmiin 

olosuhteisiin tai ulkoyksikön sulattamiseen tarvittavan energian tarpeesta (Perälä 2009). 

Ilmalämpöpumpun etuna on edullinen investointi. Se sopii hyvin leikkaamaan sähkökuluja 

kohteissa, joissa on suora sähkölämmitys. Se on myös hyvä lisälämmönlähde kaikille 

lämpöjärjestelmille. Parhaan hyödyn ilmalämpöpumpusta saa jos sitä käyttää 

lämmityskaudella päälämmitysjärjestelmän rinnalla ja kesällä viilennykseen. Se on myös ainut 

lämpöpumppu, joka sopii rakennuksiin, jossa ei ole vesikiertoista lämmönjakojärjestelmää. 

Ilmalämpöpumpulla on mahdollista säästää lämmitysenergian kulutuksesta riippuen kohteesta 

jopa 40 % (Perälä 2009). 

5.1.3 Ulkoilma-vesilämpöpumput (UVLP) 

Ulkoilma-vesilämpöpumpussa ulkoyksikkö ei siirrä lämpöä puhallin sisäyksikölle, vaan lämpö 

siirretään vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään ja lämpöä voi halutessaan siirtää myös 

lämpimän käyttöveden lämmitykseen.  UVLP ei sovellu viilennykseen toisin kuin 

ilmalämpöpumppu. UVLP voidaan suunnitella tuottamaan suurin osa rakennuksen 

lämmitysenergiantarpeesta, mutta ei kokonaan. UVLP toimii hyvin päälämmönlähteenä kun 

ulkolämpötila on korkeampi kuin -20 astetta. Tätä kylmemmissä sääolosuhteissa joudutaan 

turvautumaan lisälämmitysjärjestelmiin, joka voivat olla esimerkiksi sähkövastus tai 

öljykattila.  

UVLP:n etuina on maalämpöön verrattuna investointikulut ja nopea asennus. Ilma-

vesilämpöpumpuilla pystytään säästämään tapauskohtaisesti jopa 40- 60 % rakennuksen 

lämmityskustannuksista. joka on noin 20 % enemmän kuin ilmalämpöpumpulla. Ilma-

vesilämpöpumpun hyötysuhteeseen vaikuttaa ulkoilman lämpötila. Jos ulkona on -20 astetta 

pakkasta, tarvitsee pumppu toimiakseen paljon sähköä mm. höyrystinpatterin sulattaminen 

alentaa lämpökerrointa merkittävästi. Käytännössä lämpöpumppu syö kovilla pakkasilla niin 
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paljon sähköä, että sen etu esimerkiksi öljykattilan lämmöntuotantoon voi jäädä yli -20 asteen 

pakkasilla plus miinus nollaan.   

 Lämmityskaudella voidaan tuottaa lämpöä rakennukseen hyvällä COP:llä. Tyypillinen SCOP 

UVLP:llä on noin 2,2 - 2,5 riippuen tarvittavasta menoveden lämpötilasta. Ilma-

vesilämpöpumpun kattamaton osuus lämmitystarpeesta voidaan tuottaa sähkövastuksilla, joten 

erillistä lisäenergian lähdettä ei välttämättä tarvita (Motiva C).  

UVLP:n mitoituksessa täytyy ottaa huomioon, että lämpöpumppu lopettaa toimintansa 

pakkasen ollessa noin -20 astetta. Tämä tarkoittaa sitä, että lisälämmitysjärjestelmä täytyy 

mitoittaa täydelle teholle. Toinen asia mikä pitää ottaa huomioon UVLP:n kanssa, on tarkistaa 

tehomitoituspiste. Jos tehomitoituspiste on -20 asteen lämpimämmällä puolella, täytyy 

lisälämmitysjärjestelmän tuottaa osuus, jota UVLP ei tuota rakennuksen lämmitystehosta 

tehomitoituspisteen ja UVLP:n sammumispisteen välissä. Kuvassa 19. on esitetty esimerkki 

tehomitoituspisteestä (Lämpöpumppujen laskentaopas, 2012) 

 

Kuva 19. Esimerkki Tehomitoituspisteestä ilmalämpöpumpuille (Lämpöpumppujen laskentaopas 2012). 
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5.2 Kaukolämpö 

Kaukolämpö on lämpöä, jota jaetaan asiakkaille rakennusten ja käyttöveden lämmitystä varten. 

Kaukolämmön tuotanto on keskitettyä tuotantoa. Kaukolämmön tuotanto on organisoitua 

liiketoimintaa. Tuotannosta huolehtii paikallinen energiayhtiö. Energiayhtiöllä voi olla alueella 

useita tuotantolaitoksia, joiden kautta lämpö toimitetaan jakeluverkoston avulla asiakkaiden 

kiinteistöihin, joko vetenä tai höyrynä. Asiakkaina ovat usein asuin kerrostalot, teollisuus ja 

julkiset rakennukset (Kaukolämmön käsikirja 2006). 

Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitystapa, jakeluverkosto on keskittynyt pääasiassa 

taajamiin. Suomessa n. 2,7 miljoonaa henkilöä asuu talossa, jonka lämmitysmuoto on 

kaukolämpö. Noin 95 % asuin kerrostaloista ja suuri osa julkisista rakennuksista lämpiää 

kaukolämmöllä. Omakotitaloista kaukolämmön piiriin kuuluu vain n. 7 %. Kaukolämpö on sitä 

kannattavampaa, mitä tiheämmin rakennuksia on, suurissa kaupungeissa kaukolämmön osuus 

on jopa 90 % (Kaukolämmön käsikirja 2006). 

Kaukolämpö on energiatehokkuudessa ylivoimainen verrattuna muihin 

lämmöntuotantomuotoihin. Suomessa kaukolämpö tuotetaan pääosin sähkön ja lämmön 

yhteistuotantolaitoksissa (CHP) ja teollisuusprosessien jätelämpönä. Suomessa CHP- laitokset 

tuottavat noin 80 % kaikesta kaukolämmöstä. Suomi on edellä muita EU- maita CHP- 

laitoksissa tuotetun energian määrässä. EU:ssa yhteistuotanto nähdään merkittävänä keinona 

vähentää kasvihuonepäästöjä (Energiateollisuus 2013). 

Kaukolämmön ongelmana voidaan pitää suuria investointikuluja ja pitkää takaisinmaksuaikaa. 

Investoinnit ovat suuria, koska lämmön toimitus pitää olla luotettavaa ja laitoksen pitää 

reagoida kulutusvaihteluihin nopeasti. Talvella kaukolämpölaitokset toimivat korkealla 

teholla, mutta kesäisin lämpöä ei tahdo kulua muuhun, kuin käyttöveden lämmitykseen. 

Suurissa kaukolämmöntuotantolaitoksissa pidetään yleensä vuosittainen revisio kesällä. 

Kaukolämpö ei sovellu harvaan asutuille alueille siirtohäviöiden ja pienen tuotannon takia. 

Kaukolämmön pahin kilpailija on kiinteistökohtaiset lämmityslaitteet. Kilpailuetuna 

kiinteistökohtaisiin lämmitys järjestelmiin, voidaan pitää mahdollisuutta pienempiin ja 

keskitettyihin päästöihin. On arvioitu, että päästöjen vähentäminen on kustannustehokkaampaa 
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keskitetyssä lämmöntuotannossa kuin hajautetussa tuotannossa. Myös mahdollisuus käyttää 

edullisempia polttopolttoaineita ja helppokäyttöisyys ovat kaukolämmön puolella. 

Kaukolämmityksen jakelumuotona on Euroopassa vakiintunut lämpimään veteen perustuva 

tekniikka. Kaukolämpöverkoston maksimilämpötilat vaihtelevat 90 – 150 asteen välillä, 

kuitenkin pääsääntöisesti 120 – 130 astetta. Suomessa, jossa on käytössä paljon CHP- laitoksia, 

on usein edullista alentaa menoveden lämpötilaa sähköntuotanto kapasiteetin nostamiseksi. 

Tämä ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertaista vaan toimenpiteet täytyy tehdä hallitusti ajan 

kanssa, niin ettei toiminta kärsi.  

Suomessa kaukolämmönjakelujärjestelmä on niin sanottu kaksiputkijärjestelmä, jossa samaa 

vettä kierrätetään verkostossa, vesi toimii lämmön kuljettajana ja jakaa voimalaitokselta veden 

mukana tulleen lämmön menoputkella asiakkaalle, josta sama vesi palaa paluuputkessa 

takaisin voimalaitokselle lämmitettäväksi.  Kuvassa 20. on kuvattu kaksiputkijärjestelmän 

periaate. Meno- ja paluuputket ovat pääasiassa aina samankokoisia ja muodostavat yhdessä 

niin sanotun kaukolämpöjohdon.  

Erillisen sähköntuotannon hyötysuhde jää yleensä alle 40 %:n. CHP-laitosten 

kokonaishyötysuhde on yleisesti noin 60 – 80 %. Asiakkaiden lämmönsiirrinten hyötysuhteen 

arvioidaan yleisesti olevan lähes 100 %. Asiakkaalle tulevasta kaukolämmöstä saadaan lähes 

kaikki hyödynnettyä lämmityksessä.   
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Kuva 20. Kaksiputkijärjestelmän periaatekuva (Kaukolämmön käsikirja 2006) 

 

5.3 Kondenssikattilat 

Kondenssikattilat voivat toimia joko öljyllä tai maakaasulla. Näistä yleisempi on maakaasu 

kondenssikattila. Toimintaperiaate eroaa tavallisesta valurautakattilasta jonkin verran. 

Kondenssikattilassa savukaasut jäähdytetään alle vesikastepisteen. Jäähdyttämällä savukaasut 

alle vesikastepisteen saadaan savukaasuista hyödyksi höyryn lauhtumislämpö. Savukaasun 

energiamäärä on täysin riippuvainen savukaasussa olevan vesihöyryn määrästä. Maakaasun 

poltossa vapautuu suuren vetypitoisuuden takia paljon vesihöyryä noin 1,6 kg/m3 maakaasua. 

Savukaasun lauhtumislämmöstä saatavan energian ansiosta kattilan hyötysuhde paranee 

merkittävästi verrattuna normaaliin kattilaan. Teoriassa hyötysuhde voi olla jopa yli 100 %. 

Lauhtumislämmön sisältämä energia nähdään, kun vertaillaan maakaasun ylempää ja alempaa 

lämpöarvoa. Niiden erotus on suoraan lauhtumislämpöenergian määrä kuutiossa maakaasua, 

eli Venäläisellä maakaasulla erotus voi olla jopa 11 %. Taulukossa 5. on esitetty alemman ja 

ylemmän lämpöarvon erotus, joka on lauhtumislämpönä mahdollista hyödyntää 

kondenssikattiloissa. Taulukosta 5 nähdään myös, että kevyen polttoöljyn lauhtumislämpö on 

huomattavasti pienempi kuin maakaasun (LVI 62-10154). 

Taulukko 5. Polttoaineiden lämpöarvoja ( LVI 62-10154) 
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Polttoaine Alempi lämpöarvo, kWh/m3 Ylempi lämpöarvo, kWh/m3 ero, % 

Maakaasu 9,98 11,07 11 % 

Kaupunkikaasu 4,28 4,81 12 % 

Kevyt polttoöljy 11,91 12,44 4 % 

Kuvassa 21. esitetään miten vapautuvan lämpöenergian määrä kasvaa nopeammin, mitä 

enemmän vesikastepisteen alapuolelle jäähdytetään. Hyötysuhde paranee, mitä korkeampi on 

kastepiste. Jos kattila toimii teoreettisella ilmamäärällä, saadaan tällöin korkein kastepiste ja 

suurin energiansäästö. 

 

Kuva 21. Maakaasun savukaasujen lämpösisältö. ( LVI 62-10154) 

Kondenssikattilan yhteydessä savupiipun materiaali tulee olla sopivalle kaasukondenssi-

kattilalle. Esimerkiksi seostamaton teräs ei sovi kondensoitumiskattilaan, koska se on erittäin 

herkästi ruostuvaa. Paras savupiipun materiaali kondenssikattilalle on teräs, joka sisältää 

molybdeeniä nikkeliä. Myös alumiiniseosten on todettu soveltuvan kaasukondenssikattiloille. 

Tavanomaisen tiilipiipun käyttö ei ole kannattavaa kondenssikattilan kanssa, koska tiili käy 

tässä tilanteessa rapautumaan hyvin helposti (LVI 62–10154). 
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5.4 Hybridilämmitysjärjestelmät 

Hybridilämmitys tarkoittaa useamman kuin yhden lämmöntuotantotavan hyödyntämistä niin 

lämmityksessä kuin lämpimän käyttöveden tuottamisessa. Hybridijärjestelmillä koostuu 

pääasiassa päälämmitysjärjestelmästä ja tukijärjestelmistä. Hybridijärjestelmässä on lähes 

aina varaaja. Varaaja voi toimia akkuna, mihin siirretään energiaa, siitä laitteesta, mikä sillä 

hetkellä tuottaa energiaa parhaalla hyötysuhteella. Hybridivaraajaan voidaan kytkeä useita 

lämmönlähteitä. Hybridilämmityksestä voidaan puhua myös silloin kun vanhan öljykattilan 

rinnalle hankitaan ulkoilma-vesilämpöpumppu leikkaamaan kustannuksia.   

Hybridilämmityksellä säästetään usein kustannuksissa (Kaukomarkkinat). 

5.5 Aurinkoenergia 

Auringon energiaa on mahdollista hyödyntää sähkön ja lämmön tuotannossa. Etelä-Suomessa 

auringonsäteilyä kohdistuu jokaiselle vaakatasossa olevalle neliömetrille noin 1000 

kWh/vuosi. Aurinkoenergiasta puhuttaessa voidaan puhua passiivisesta ja aktiivisesta 

aurinkoenergian hyödyntämisestä. Passiivisesti aurinkoenergiaa hyödynnetään suoraan ilman 

erillisiä laitteita. Aktiivisesti aurinkoenergiaa muutetaan joko sähköksi tai lämmöksi. 

Lämmöksi aurinkoenergiaa voidaan muuntaa aurinkokeräimillä. Aurinkokeräimen pintaan 

osuvasta säteilystä lämmöksi voidaan hyödyntää 25 – 35 %. Aurinkokeräimillä voidaan 

lämmittää rakennusta tai sitä voidaan käyttää käyttöveden lämmittämiseen. Yleisesti keräimet 

ovat nestekiertoisia, jossa kiertovesipumpulla kierrätetään vesi-glykoliseosta. Kun 

auringonsäteily on lämmittänyt keräimessä kiertävän nesteen, se ohjataan varaajaan.  

Erilaisia aurinkokeräimiä on periaatteessa kaksi: tasokeräin ja tyhjiöputkikeräin. Yleisempi 

näistä on tasokeräin, joka on hieman halvempi. Tyypillisesti tasokeräimestä saadaan noin 250- 

400 kWh/vuodessa yhtä neliömetriä kohden. Tyhjiöputkikeräin pystyy paremmin 

hyödyntämään hajasäteitä. Tyypillisesti tyhjiöputkikeräimet asennetaan pystyasentoon, jolloin 

keväällä ja syksyllä saadaan paremmin lämpötehoa (Motiva D). 

Aurinkolämmitysjärjestelmä voidaan yhdistää useisiin eri lämmitysmuotoihin. Se sopii hyvin 

tukilämmitysjärjestelmäksi kohteisiin, jossa se voidaan asentaa vesivaraajaan. Pienien 
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energiatarpeiden aikaan esimerkiksi loppukeväästä voi aurinkojärjestelmä tuottaa lämpöä 

myös suoraan vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään (Motiva D). 
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6 LÄMMÖNJAKOJÄRJESTELMÄT 

Lämmönjakojärjestelmät voidaan jakaa kiertoaineensa mukaan vesikiertoisiin ja kuiviin 

lämmönjakojärjestelmiin.  

6.1 Vesikiertoinen lattialämmitys 

Lattialämmityksessä rakennusta lämmittää lattian alle sijoitettu lämpöputkisto. Vesikiertoinen 

lattialämmitystä käytetään useimmiten pientaloissa. Suosio on noussut merkittävästi 

uudisrakennuksissa. Lattialämmityksen etuna ovat alhainen menolämpötila 20–35 astetta. 

Paluulämpö on tätä noin 10–15 astetta kylmempää. Alhainen menolämpötila sopii erityisen 

hyvin mm. maalämmölle ja ilma-vesilämmölle, joissa paras hyötysuhde saadaan alhaisilla 

menolämpötiloilla. 

Lattialämmitystä voidaan käyttää niin kuivaukseen esimerkiksi märkätiloissa, kuin myös 

päälämmönjako tapana oleskelu huoneissa. Lattialämmitys sopii myös tapaukseen, jossa 

esimerkiksi yläkerta lämpiää pattereilla ja alakerta lattialämmityksellä. Lattia- ja patteri-

lämmityksen tarvitsemat lähtö- ja paluulämpötilat eroavat niin paljon toisistaan, että näillä 

lämmönjakotavoilla tulee olla oma verkostonsa ja säätöpiirinsä (Rakennustieto 2007). 

6.2 Vesikiertoinen patterilämmitys 

Vesikiertoisessa lämmönjakojärjestelmässä kierrätetään kiertovesipumpun avulla vettä. 

Esimerkiksi kattilassa tai kaukolämmön siirtimessä lämmennyt vesi pumpataan radiaattoreille, 

joiden läpi vesi kiertää ja radiaattorit luovuttavat tarvittavan määrän lämpöä huonetiloihin. 

Tämän jälkeen jäähtynyt vesi kiertää uudelleen lämmitettäväksi. Vanhoissa rakennuksissa 

käytettiin menoveden lämpötilan maksimiarvona 80 ˚C ja paluuvedelle 60 ˚C 

mitoitustilanteessa (alue II: -29 ˚C). Nykyisin maksimilämpötilat ovat käytännössä alle 60/40. 

Patterijärjestelmän menolämpötiloja on mahdollisuus pienentää mm. puhalluspattereilla tai 

kasvattamalla pattereiden yhteispinta-alaa (Rakennustieto 2007). 
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6.3 Kuivat lämmönjakojärjestelmät 

Lämpöä voidaan jakaa huonetiloihin myös ilmakanaviston kautta. Tällöin lämmitystä voidaan 

säädellä tarkasti. Ilmalämmityksessä ei myöskään ole riskiä, että lämmönjakojärjestelmä alkaa 

vuotaa niin, kuin vesikiertoisissa järjestelmissä. Ilmalla on vettä huomattavasti huonompi 

lämmönsiirtokyky. Käytännössä ilmalämmitys sopii siis Suomen oloissa suuriin kiinteistöihin, 

joissa voidaan käyttää suuria ilmakanavia ja puhaltimia. 

 

Ilmakierrolla voidaan toteuttaa myös lattialämmitys. Ilmakiertoinen lattialämmitys voidaan 

toteuttaa esimerkiksi niin, että vesikiertoinen lämmönjako lämmittää lämmönvaihtimen kautta 

ilmaa, joka johdetaan lattiaputkistoon. Ilmakiertoinen lattialämmitys on riskittömämpi kuin 

vesikiertoinen lattialämmitys, mutta sen toteuttaminen on kalliimpaa.  

Ilmalämmönjakojärjestelmiä ovat mm. takka, ilmalämpöpumppu ja sähköiset patteri- ja 

lattialämmitykset. Yhteistä näissä ovat, että ne lämmittävät ilmaa eikä lämmön jakoaineena 

käytetä vettä. Sähköllä toimivia ratkaisuja ovat mm. sähköpatterit ja sähköinen lattialämmitys. 

6.4 Lämmönjakojärjestelmän perussäätö 

Lämmitysjärjestelmän perussäädössä verkosto säädetään toimimaan suunnitellulla tavalla. 

Perussäädön tavoitteena on, että suunniteltu lämpötila toteutuu kaikissa huoneissa. Motiva 

arvioi, että Suomen asuinrakennuksista noin 75 %:ssa perussäätö on puutteellinen. Perussäädön 

avulla voidaan energiakustannuksissa säästää 10–15%. Perussäätö myös parantaa viihtyvyyttä 

ja lisälämmitystä tai tuuletusta ei tarvita. 

Perussäädössä verkosto tasapainotetaan suunnittelijan arvojen mukaiseksi ja patteri- ja 

linjasäätöventtiileille asetetaan esisäätöarvot. Linjasäätöventtiileiden virtaamamittauksella 

varmistetaan seuraavat perussäädön toimenpiteet: 

 onnistunut verkoston ilmaus 

 linjakohtaisten virtaamien suunnitteluarvoissa pysyminen 

 tarkistetaan, ettei linjajohdoissa, eikä pattereissa ole tukoksia 
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 tarkistetaan linjasäätöventtiilien toiminta ja kunto, sekä tarkistetaan, että verkostoon 

tulevat muutokset pystytään hallitsemaan 

 oikein valittu pumppu, joka toimii energiataloudellisesti 

 

Kuvassa 22. on havainnollistettu yleistilannetta asuinrakennuksissa. Vasemman puoleisessa 

kuvassa on tilanne, joka kuvaa suurinta osaa asuinrakennuksista. Lämpötilaero voi alimman ja 

ylimmän kerroksen välillä olla yleisesti noin 3 ˚C. Suomesta löytyy tapauksia, joissa se on ollut 

jopa 6 ˚C. Kuvassa oikealla, on havainnollistettu, miltä tilanne tulisi näyttää (Motiva E) 

  

 

Kuva 22. Kerrostalon tilanne ennen ja jälkeen perussäädön. (Motiva E) 
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7 RAKENNUSTEN PERUSTIETOJEN LASKENTA 

Rakennuksen kokonaisenergian ja lämmitysenergian kulutuksen laskemiseksi tarvitaan 

riittävästi tietoja rakennuksesta. Energiankulutus ja lämmitysenergian kulutus lasketaan 

Rakennusmääräyskokoelman ohjeen D5 (RakMK D5 2012) mukaisesti.  

Rakennuksesta tulee tietää seuraavat pinta-alat: 

 Rakennuksen bruttopinta-ala, joka lasketaan rakennuksen lämmitettyjen osien 

ulkoseinien mittojen mukaisesti.  

 Alapohjan pinta-ala lasketaan rakennuksen kerrosalan ulkoseinien sisämittojen 

mukaan. Alapohjan pinta-alasta ei vähennetä mm. porras-aukkoja, eikä sisäisten 

rakenteiden pinta-aloja. 

 Yläpohjan pinta-ala lasketaan samalla tavalla kuin alapohjan pinta-ala. Pinta-alasta 

tulee kuitenkin vähentää mm. kattoikkunat. 

 Ulkoseinien pinta-ala lasketaan sisämittojen mukaan huonekorkeudelta. Pinta-alasta 

tulee vähentää ikkunat ja ovet. 

 Ikkunoiden ja ovien pinta-alat lasketaan karmeineen.  

Kohteiden Rakennussuunnitelmat ja muut asiakirjat olivat suurimmaksi osaksi vanhoja. 

Joissakin tapauksissa mittoja ei saatu suunnitelmista, vaan ne tuli mitata paikanpäällä. 

Rakennuksiin käytetyistä seinämateriaaleista ei ollut tietoja saatavilla, ne on pyritty arvioimaan 

mahdollisimman hyvin, jotta on saatu tarvittavat lämmönläpäisykertoimet (U-arvo, W/mK) 

laskettua. U-arvojen laskennassa on käytetty hyväksi rakennusmääräyskokoelman ohjetta C4 

(RakMK C4 2003). Ikkunoiden ilmansuunnat on määritetty työssä. Tämän avulla on voitu 

selvittää auringon lämpösäteilyn vaikutus. Kiinteistösähkön kulutus on määritetty ohjeiden 

mukaan laskien tilojen bruttopinta-alasta. Kohteiden rakennusosien pinta-alat esitetään 

taulukossa 6. ja taulukossa 7. on taulukoitu rakenteiden U-arvot. 
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Taulukko 6. Tarkasteltavien rakennusten pinta-aloja. 

 

 

Taulukko 7. Rakennusosien U-arvoja.  

  
Ulkoseinät, 

[W/mK] 
Alapohja, 
[W/mK] 

Yläpohja, 
[W/mK] 

Ikkunat, 
[W/mK] 

Ovet, 
[W/mK] 

Linnoitus 0,6 0,45 0,6 2,1 1,7 

Poitsila 0,35 0,36 0,28 1,7 1,55 

Karhula 0,6 0,6 0,6 2,8 1,5 

Femma 0,6 0,6 0,15 2,8 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttopin

ta-ala, 

[m2]

Lämmitetty pinta-

ala, [m2] Ulkoseinät, [m2] Yläpohja, [m2]

Alapohja, 

[m2]

Ikkunat, 

[m2] Ovet, [m2]

Linnoitus 1333 1272 776 531 531 183 62,4

Poitsila 1140 1100 482 550 550 165 27

Karhula 1496 1450 1036 1450 1450 114 32,8

Femma 681 650 322,8 650 650 97 28
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8 RAKENNUSTEN ENERGIANKULUTUS 

Tässä kappaleessa käydään läpi lämmöntarpeen ja lämpötehon laskenta rakennusten 

nykytilassa rakennusmääräyskokoelman ohjeiden D5 mukaisesti. 

8.1 Lämmitystarpeen laskenta 

Lämmitystarpeen laskenta voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen: lämmitysenergian- ja 

tehontarpeen laskentaan. Tehoa tarvitaan tuottamaan tarvittava määrä lämpöä sisäilmaan ja 

lämpimään käyttöveteen. Energiaa kuluu rakennuksen lämmittämiseen muuttuvalla teholla, 

riippuen ulkoilmasta ja olosuhteista (Kaukolämmön käsikirja 2006). 

Rakennusten lämmitysenergian- ja lämmitystehontarpeen laskentaan on olemassa 

ympäristöministeriön laatimat ohjeet. Laskentaan voidaan käyttää Suomen 

rakentamismääräyskokoelman ohjeen D5 kuukausitason laskentamenetelmää. Ohjeessa D5 

laskenta perustuu energiataseiden laskentaan. Ohjeen mukaan laskelmat tehdään joka 

kuukaudelle erikseen, koska myös energiankulutus vaihtelee merkittävästi erikuukausina. 

Ohjetta voidaan lämmitysenergian- ja tehontarpeen laskennan lisäksi käyttää 

ostoenergiankulutuksen ja kokonaisenergiankulutuksen laskentaan jäähdyttämättömissä 

rakennuksissa, jos jäähdytettyjä tiloja on vain yksittäisiä.  

Kun halutaan osoittaa rakennuksen energiatehokkuutta koskevien määräysten 

vaatimuksenmukaisuus, tulee laskentamenetelmässä käyttää rakentamismääräyskokoelman 

ohjeessa D3 annettuja lähtötietoja ja laskentasääntöjä, sekä näiden lisäksi ohjeen D3:n liitteessä 

1. esitettyjä säätietoja ja suunnitteluarvoja. Tarkasteltaessa muuta kuin energiatehokkuutta 

voidaan käyttää ohjeessa D5 annettuja arvoja. 

Laskennoissa käytetyt lähtötiedot voidaan jakaa kolmentyyppisiin: 

 Rakennuskohtaiset lähtötiedot rakennuksen suunnitelmista 

 Rakennuksen käyttötiedot 
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 D5:ssä annettuja ohjearvoja voidaan käyttää, ellei parempaa tietoa ole saatavilla. 

Ohjeen D5 mukaisessa laskennassa otetaan huomioon lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien 

tuoton, varastoinnin, jakelun ja luovutuksen lämpöhäviöt, joita ovat mm. lämmönjaonhäviöt, 

ja kattilan hyötysuhde. Muut häviöt pois lukien lämpimän käyttöveden kierto ja varastointi, on 

määritelty ohjeessa niin, että ne menevät hukkaan, eikä niistä saada lämpökuormia 

rakennukseen.  

Lämmöntarpeen laskennassa mitoittavia tekijöitä ovat rakennuksen sijainti, 

lämmönjohtavuudet rakenteiden läpi, ilmanvaihto ja lämpimän käyttöveden kulutus. Kun nämä 

on selvitetty, voidaan laskea tilojen lämmöntarpeet vähennettäessä johtumishäviöistä sisäiset 

ja ulkoiset lämpökuormat. Lämmitysjärjestelmän energiankulutus saadaan laskemalla 

lämmitysenergian nettotarpeesta, sekä ottamalla huomioon erilaiset järjestelmähäviöt (RakMk 

D5 2012). Ohjeessa D5 laskenta etenee hyvin suoraviivaisesti. Kuvassa 23 on käyty läpi 

laskennan kulku ja pääkohdat. 
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Kuva 23. Lämmöntarpeenlaskennassa huomioon otettavat asiat (RakMK D5 2012) 

8.2 Vaipan, vuotoilman ja ilmanvaihdon lämpöhäviöenergiat 

Lämpöhäviöenergiat lasketaan rakennuksen vaipan johtumisen, vuotoilman tarvitseman 

lämpöenergian ja ilmanvaihdon lämmityksen yhteenlasketusta tuloksesta. Vaipan läpi 

johtuvien lämpöenergioiden, eli rakennuksen rakenteiden läpi johtuva energia lasketaan 

erikseen jokaiselle osalle. Nämä osat on esitetty taulukossa 6 ja 7. Rakenteiden läpi johtuvaan 

energiaan vaikuttaa osien pinta-alat, sekä lämmönläpäisykertoimet (U-arvo). Rakenteiden 

johtumishäviöt lasketaan lämpötilaerojen avulla. Maanvastaisen alapohjan johtumishäviöt 

lasketaan alapohjan alapuolisen maan lämpötilan ja sisälämpötilan eron mukaan. Maan alla 
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olevien seinärakenteiden johtumishäviöissä käytetään maanlämpötilaa. Muissa rakenteissa 

lasketaan sisälämpötilan ja ulkolämpötilan mukaan.  

Rakenteiden läpi johtuva lämpöenergia lasketaan yhtälön 1. mukaisesti: 

Qjoht = Qulkoseinä + Qyläpohja + Qalapohja + Qikkuna 

+Qovi + Qmuu + Qkylmäsillat          (1) 

Rakenteiden epätiiviyksien kautta tulevan vuotoilman lämpenemisen tarvitsema energia lasketaan 

yhtälöllä 2:    

Qvuotoilma = ρicpiqv,vuotoilma(Ts − Tu)Δt/1000  (2) 

8.3 Ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve 

Ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve lasketaan yhtälöillä, joiden vaatimuksena on, että 

laskennoissa käytetään vakioilmavirtaa ja ilmaa käsitellään vain lämmittämiseen. Jos 

rakennuksessa on useampi kuin yksi ilmanvaihtokone, lasketaan tuloilman lämmittämiseen 

tarvittava nettoenergia jokaisen koneen osalta. Koneellisen poiston ja painovoimaisen 

ilmanvaihdon järjestelmissä lasketaan ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve 

korvausilmana. Ilmanvaihdon lämmitysenergian nettotarve lasketaan yhtälöllä 3: 

Qiv = tdtvρicpiqv,tulo((Tsp − ΔTpuhallin ) − Tlto)Δt/1000  (3) 

8.4 Käyttöveden lämmitystarpeen laskenta 

Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve lasketaan yhtälöllä 4: 

Qlkv,netto =
ρvcpvVlkv(Tlkv−Tlkv)

3600
− Qlkv,lto

   (4) 



49 

 

Nettotarve sisältää kulutetun lämpimän käyttöveden lämmittämisen kylmän veden lämpötilasta 

lämpimän veden lämpötilaan ilman mahdollista lämmityslaitteen, varaajan tai putkiston lämpöhäviö-

energiaa. 

8.5 Laitteiden ja valaistuksen sähkönkulutus 

Laitteiden sähköenergiankulutukseksi rakennuksissa määritellään laitesähkön yhteenlaskettu 

kulutus niin, että ei oteta huomioon valaistusjärjestelmän, ilmanvaihtojärjestelmän, eikä 

lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sähkönkäyttöä. Laitteiden sähköenergiankulutus voidaan 

arvioida toimistorakennuksille taulukon 8. mukaisesti ominaissähkönkulutusten perusteella 

(RakMK D5 2012). 

Taulukko 8. Taulukossa on esitetty tyypillisiä vuosittaisia ominaissähköenergiankulutuksia. 

 

8.6 Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat 

Lämmitysjärjestelmän energiankulutus koostuu lämmitysenergian Qlämmitys ja sähköenergian 

Wlämmitys kulutuksesta, jotka lasketaan erikseen. Lämmitysjärjestelmän lämpöenergian kulutus 

lasketaan lämmön tuottojärjestelmittäin yhtälöllä 5: 

Qlämmitys =
Qlämmitys,tilat+Qlämmitys,iv+Qlämmitys,lkv−Qaurinko,lkv−Qmuu,tuotto

ηtuotto

 (5) 

8.7 Lämpötehon laskenta 

Rakennuksen lämmitystehontarve lasketaan laskemalla yhteen samanaikaiset tehontarpeet yhtälöllä 6: 
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ϕlämmitys =
ϕtila

ηtilalämmitys
+

ϕtuloilmapatteri

ηtuloilma
+

ϕlkv

ηlkv
   (6) 

missä 

ϕ lämmitys  rakennuksen lämmitystehon tarve, W  

ϕ tila  tilojen lämmitysjärjestelmän lämpötehon tarve, W  

ϕtuloilmapatteri  ilmanvaihdon tuloilman lämmitysjärjestelmän lämpötehon tarve, W  

ϕlkv  käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpötehon tarve, W  

ϕtilalämmitys  tilalämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa, -.  

ϕtuloilma  ilmanvaihdon tuloilman lämmitysjärjestelmän hyötysuhde 

mitoitusolosuhteissa, -.  

ϕlkv  käyttöveden lämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa, -. 

 

8.8 Vanhoihin kulutustietoihin perustuva lämmöntarpeen laskenta 

Lämmitystarpeen laskenta on mahdollista tehdä myös käyttäen hyväksi vanhoja 

lämmitysenergian kulutustietoja. Alla on käyty läpi laskennan kulku ja pääkohdat. 

𝑄𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑆𝑁,𝑣𝑝𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡,𝑣𝑝𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎
× 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡 + 𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑛𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑣𝑒𝑠𝑖  (3.) 

𝑄𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑆𝑁,𝑣𝑝𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡,𝑣𝑝𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎
× (𝑄𝑘𝑜𝑘 − 𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑛𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑣𝑒𝑠𝑖) + 𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑛𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑣𝑒𝑠𝑖 

missä 

Qnorm  rakennuksen normeerattu lämmitysenergiankulutus, kWh 

Qtoteutunut rakennuksen tilojen lämmitykseen kuluva energia lasketaan 

yhtälöllä Qkok – Qlämmin käyttövesi, kWh 

Qkok    rakennuksen lämmitysenergiankulutus yhteensä, kWh 

Qlämmin käyttövesi lämpimän käyttöveden energiankulutus, kWh 

SNvpkunta normaalivuoden tai -kuukauden (1981...2010)lämmitystarveluku 

vertailupaikkakunnalla 
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Stoteutunut, vpkunta kuukauden tai vuoden toteutunut lämmitystarveluku 

vertailupaikkakunnalla 

 

8.8.1 Kulutuksen normitus 

Rakennusten lämmitystarpeeseen vaikuttaa monta tekijää. Sää vaikuttaa ratkaisevasti 

lämmitystarpeeseen ja näin ollen tulevaisuuteen on vaikea ennustaa. Rakennusten 

lämmitysenergiankulutus normeerataan, koska halutaan vertailla rakennuksen 

energiankulutusta vuosi-, kuukausitasolla tai vertailla rakennuksen energiankulutusta eri 

paikkakunnilla. 

Normitukseen käytetään normaalivuosiin perustuvaa lämmitystarveluku laskentaa, jota on 

koottu 1981- 2010 väliseltä ajalta. Ilmatieteenlaitos laskee lämmitystarveluvut eri kuukausille, 

josta ne voi yhdistää koko vuoden luvuksi. Lämmitystarveluvun on tarkoitus korjata, eli 

normeerata toteutuneita lämmitysenergiankulutuksia. Kulutuksia voidaan näin vertailla eri 

kuukausien tai vuosien kesken. Lämmitystarveluku määritetään niin, että se on verrannollinen 

sisä- ja ulkolämpötilojen erotukselle. 

Suomessa käytetään nykyään S17-järjestelmää, jossa oletetaan sisälämpötilaksi 17 astetta ja 

tästä vähennetään vuorokauden keskilämpötila. Vuorokautiset lämmitystarveluvut lasketaan 

yhteen jolloin saadaan kuukausittainen luku ja samoin vuosittainen luku. Mitä kylmempi vuosi, 

sitä korkeammaksi toteutunut lämmitystarveluku muuttuu. Keväällä luvun laskenta lopetetaan, 

kun keskilämpötila nousee yli 10 asteen jolloin myös lämmitys lopetetaan. Syksyllä 

keskilämpötilan tulee olla alle 12 astetta, kun laskenta aloitetaan. Esimerkiksi heinäkuussa 

lämmitystarveluku on yleisimmin 0, koska vuorokauden keskilämpötila ei laske alle 12 asteen 

(LVI 10–10536). 

8.8.2 Normeerattujen lämmitystarpeiden laskemisen eteneminen 

Lämmitystarpeen normeerauksessa tulee tietää, vuosittainen tai kuukausittainen 

polttoaineenkulutus, vertailupaikkakunnan lämmitystarveluku vuosien 1981 – 2010 mukaan, 

halutun vuoden toteutunut lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalle. Näiden lisäksi tulee 



52 

 

laskea lämpimän käyttöveden kulutus rakennukselle. Tyypillisiä lämpimän käyttöveden 

kulutuksia eri rakennustyypeille on määritelty taulukossa 9. esitetyn lämpimän käyttöveden 

määrä bruttoneliötä kohti.  

 

 

 

 

 

Taulukko 9. Lämpimän käyttöveden kulutuksen oletusarvot muussa kuin asuinrakennuksessa. (LVI   10-10536) 

 

Esimerkiksi toimistorakennukselle lämpimän käyttöveden kulutus voidaan laskea seuraavasti: 

𝑉𝑙𝑘𝑣 = 0,1 
𝑚3

𝑏𝑟𝑚2

𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖

 × 𝐴br     (7) 

missä 

Vlkv Lämpimän käyttöveden kulutus vuodessa, m3 

𝐴br Rakennuksen bruttoala, m2 
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9 TARKASTELTAVAT TOIMIPISTEET 

Sotek- säätiö on Kotkassa toimialueensa johtava vajaakuntoisten ja vaikeasti työllistyvien työ- 

ja päivätoimintoja tuottava yhteisö. Säätiö kehittää toimintaansa yhteistyössä alueen kuntien ja 

muiden yhteistyökumppaneiden kanssa huomioiden alueelliset tarpeet, vallitsevan 

lainsäädännön ja muut ohjeet. 

Sotek-säätiö on toiminut teollisuuden ja kaupallisen alan yritysten alihankkijana jo yli 40 

vuotta. Alihankinta tuotteita ovat pääasiassa metalli- ja puutuotteet, sekä kokoonpano- ja 

pakkaustehtävät. Toimipisteet tarjoavat mielekästä työtehtävää kuntoutujille, vajaakuntoisille 

sekä vaikeasti työllistyvien työ- ja päivätoimintoja. Säätiöllä on 15 toimipistettä Kotkassa, 

Haminassa ja Virojoella.  

Tässä luvussa esitellään tarkasteltavat kohteet. Rakennuksia on yhteensä 4, kohteista kaksi 

sijaitsee Tikankadulla Kotkassa ja kaksi Haminassa. 

9.1 Tikankatu 4-6 (Karhula) 

Karhula sijaitsee Käpylän kaupunginosassa. Karhula on keskittynyt teollisuuden ja kaupan 

alihankintatöihin, se jakautuu kolmeen eri yksikköön; Puu-, Metalli- ja Kokoonpano-

osastoihin. Karhulassa valmistetaan puusta ja metallista erilaisia tuotteita. Karhula kiinteistö 

on pinta-alaltaan noin 2000 m2 ja työntekijöitä on 70. Tikankatu 4-6:ssa toimi ennen Kymiset 

Oy, joka oli Kotkan kaupungin omistama vajaakuntoisia ja vaikeasti työllistyviä työllistävä 

yksikkö. Vuonna 2004 Kotkan kaupunki luopui toiminnasta ja toimintaa jatkamaan perustettiin 

Sotek-säätiö.  

9.1.1 Karhula rakennus 

Rakennus on neliosainen, metallipuolen pinta-ala on 700 m2 ja puupuolen 750 m2. 

Kokoonpano-osasto ja toimistorakennus ovat molemmat pinta-alaltaan noin 350 m2. Tässä 
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työssä käsitellään vain metalli- ja puupuolta. Rakenteiden lämmöneristystä on uusittu vuosien 

saatossa vain ovien eristyksiä parantaen. 

9.1.2 Karhula lämmitys 

Karhulan metalli- ja osittain puupuolen lämmityksestä vastaa tällä hetkellä Polarthermin E-130 

lämminilmakehitin. Lämminilmakehitin käyttää polttoaineenaan maakaasua, joka ostetaan 

Gasum Oy:ltä. Puupuolella on käytetty tarpeen tullen myös rakennuslämmittimiä. Maakaasun 

kulutus on esitetty kuvassa 24. Taulukossa 10. on esitetty rakennuksen peruskulutustietoja. 

 

Kuva 24. Karhulan maakaasun kulutuslukemat vuosina 2012 ja 2013. 

 

Taulukko 10. Karhulan energiankulutukseksi muutetut lukemat ja sääkorjattu energiankulutus. 

  

Lämmitys

energian 

kulutus 

[kWh] 

Lämmitystarveluku 

korjattu energiankulutus, 

[kWh] 

Kiinteistön 

sähkönkulutus, 

[kWh] 

Ominaislämmitysenergian 

kulutus, [kWh/Rm3] 

2012 74 220 75 044 239 000 12,21 

2013 68 673 72 825 231 000 9,45 
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9.1.2.1 Ilmalämmitysjärjestelmä 

Lämminilmakehittimessä ilmaa lämmitetään suoraan. Lämmönsiirtoon ei käytetä esimerkiksi 

vettä, muodostuvat savukaasut on erotettu lämmitysilmasta. Lämminilmakehittimien 

käyttökohteita ovat muun muassa:  

- teollisuushallit 

- konepajat 

- valimot 

- maalaamot 

- varastot 

- myymälät 

Lämminilmakehittimet ovat tehokkaita, helppokäyttöisiä, edullisia ja monipuolisia 

rakennuksen lämmöntuottajia. Ilmalämmittimillä on pienet investointikustannukset ja 

monipuoliset sovellusmahdollisuudet, lisäksi ne yltävät jopa 90 %:n hyötysuhteeseen, joka 

tekee niistä erittäin kilpailukykyisen. Lämminilmakehitin puhaltaa lämmintä ilmaa talvella 

haluttuun tilaan, aikaan saadaan ilmakierto, tämä tasaa lämpötilaeroja tehokkaasti. Kesällä 

kehitintä voidaan käyttää myös tuuletukseen ilman, että kattila on käytössä (Polartherm).  

9.1.2.2 Karhulan lämminilmakehitin 

Polttimena Karhulan lämminilmakehitinkattilassa on Oilonin GP-26.10- poltin. Oilonin 

polttimen avulla kattilan tehonsäätö on monipuolinen ja tehonsäätöalue laaja. Kiinteistön 

maakaasun tilaustehoksi on määritetty 50 kW ja sopimus kuuluu Gasumin Tempo-tuotteisiin. 

Tempo-tuote on mahdollista saada aina 60 kW:iin asti. Laskutuksen yhteydessä 60 kW:n 

laskusta vähennetään tässä tapauksessa 10 kW, jolloin saadaan haluttu 50 kW:n laskutus.  

Karhulan lämminilmakehitin on 33 vuotta vanha, joten sen tekninen käyttöikä on lopussa. 

Lämminilmakehitin sijaitsee metallipuolella, ilmanvaihtokanavat kulkevat lähellä katonrajaa. 

Kanavassa on ulostuloja tasaisin väliajoin, jotta saadaan lämpö tasaisesti halleihin. Kanavan 
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korkeus on mitoitettu niin, ettei se ole tiellä ja ilman heittopituus riittää työskentelykorkeudelle 

asti. Kanava kulkee metallipuolen läpi puupuolen varastointi- ja kokoonpanotilaan, joka on 

metallipuolen ja puupuolen välissä oleva halli. Ilmanvaihtokanava loppuu varsinaisen 

puupuolen oven suulle, tästä syystä lämpimän ilman tuotto puupuolelle ei ole riittävä ja sinne 

onkin asennettu 4 kpl 8 kW:n rakennuslämmittimiä. Rakennuspuhaltimien käyttö 

lämmityksessä vääristää myös puupuolen termostaatin toimintaa. Molemmissa halleissa syntyy 

työpäivän aikana merkittävä määrä lämpökuormaa. Osa lämpökuormista tulee tilassa 

työskentelevistä ihmisistä, mutta merkittävämpi osa tulee käytettävistä koneista.  

Lämpimän käyttöveden tuotannosta vastaa sähkövaraaja. Veden kulutus on niin vähäistä, ettei 

lämpimän käyttöveden lämmittäminen kattilalla ole järkevää. Polartherm E-130- kattilan 

tekniset tiedot on esitetty taulukossa 11. 

Taulukko 11. Polartherm E-130- kattilan tekniset tiedot (Polartherm) 

Kattila-malli Polarthem E-130 

Teho 151 kW 

Poltin-malli Oilon GP-26.10, tehoalue 80-270 

kW 
Kattilan valmistusvuosi 1982 

 

9.1.3 Ilmanvaihto ja eristys 

Metallipuolella ja puupuolella ilmanvaihdon tuloilmasta vastaa lämmityslaite. Metallipuolella 

poistoilma poistuu painovoimaisesti katon tuntumasta. Puupuolelle on aikoinaan tehty oma 

ilmanvaihtokanavisto, johon on kytketty ilmanvaihtokojeet. Ne eivät kuitenkaan ole 

toiminnassa, koska niiden katsottiin olevan rikki. Huippuimurit vastaavat poistoilmanvaihdosta 

puupuolella, josta kerätään samalla työpisteiltä kertynyt puru talteen.    

Eristäminen näissä kahdessa hallissa on osittain puutteellista. Metallipuolen kattoon on 

suurimmaksi osaksi asennettu lasikuituvillalevy-eristeet, mutta katosta löytyy kohtia, joista se 
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puuttuu. Puupuolen ongelma eristyksessä on sen suuri ikkuna-ala. Ikkunat ovat alkuperäisiä, 

joten niiden U-arvona voidaan käyttää 2,8. 

Rakennukselle tehtiin lämpökamerakuvaus 8.4.2014. Säätila Kotkassa oli aurinkoinen ja 

lämpötila noin -2 °C:ssa. Karhulan tulokset yllättivät positiivisesti, eikä suuria ongelmakohtia 

löydetty. Kuvassa 25. on esitetty kuva Karhulan metallipuolen katosta, kohdassa, jossa ei ole 

villaeristystä. Kuvassa 26. on kuvattu metallipuolen hallin uloimmaista ovea. Lämpöhäviöitä 

on pienennetty 2000-luvulla asentamalla sisimmäiseksi oveksi lisäksi vielä Mesvac:n nosto-

ovi. 

 

 

  

Kuva 25. Lämpökamera kuva Metallipuolen katosta, jossa ei ole villalevytystä ja näkyvissä on aaltopelti. 
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Kuva 26. Lämpökamera kuva Metallipuolen uloimmasta ovesta, jonka jälkeen sisäpuolella on vielä tiiviimpi 

Mesvacin nosto-ovi. 

 

9.2 Tikankatu 5 (Femma) 

Femma sijaitsee Karhulan kaupunginosassa Tikankatu 4-6:ta vastapäätä. Femma on jakautunut 

kolmeen eri yksikköön: Resiinaan, Kätevään ja Remppaan. Resiina tarjoaa KELA:lle 

(Kansaneläkelaitos) ammatillista kuntoutusta. Resiinassa annetaan työhönvalmennusta 

mielenterveyskuntoutujille ja vajaakuntoisille. Kätevä saa tilaustyötehtäviä mm. Kotkan 

kaupungilta. Työtehtävät vaihtelevat vaatteiden- ja tekstiilien ompelusta huonekalujen 

verhoiluun. Rempassa työt vaihtelevat Kotkan kaupungin sosiaalitoimen tilaamasta 

muuttopalvelusta aina rakennusten ja huonekalujen kunnossapitoon. Rempassa voidaan myös 

toteuttaa pieniä teknisiä töitä ja huoltaa ja valmistaa sisustustuotteita. 

9.2.1 Femma Rakennus 

Sotek-säätiö osti rakennuksen vuonna 2007. Rakennus on ennen toiminut linja-autotallina Onni 

Vilkkaan linja-autoille. Oston jälkeen rakennuksesta tehtiin kierrätyskeskus Ekotalli, joka 

nykyään toimii Tikankatu 10:ssä. Kiinteistö on pinta-alaltaan noin 650 m2 ja se on jakautunut 

kahteen osaan. Vuonna 2010 rakennukseen tehtiin uusi harjakatto ja samalla hallin toiseen 

puoliskoon asennettiin vesikiertoiset lattialämmitys putket, jotka ovat olleet käyttämättä tähän 

päivään asti. 
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Rakenteiden lämmöneristystä on parannettu vuonna 2010 yläpohjan osalta, jolloin kiinteistöön 

rakennettiin harjakatto vanhan tasakaton tilalle. Myös rakennuksen edessä olevat isot ovet on 

vaihdettu uusiin. Yläpohjan lämmönjohtavuuden arvona voidaan käyttää vuoden 2008 

rakennusmääräysten mukaista U-arvoa. 

9.2.2 Femman lämmitys 

Femman lämmityksestä vastaa Polartherm:n lämminilmakehitin-kattila. Lämminilmakehitin 

käyttää polttoaineenaan maakaasua.  Kattila kuuluu Polarthermin E-sarjaan ja on malliltaan E-

100. Kattila on samaa sarjaa kuin Karhulassa oleva kattila. Polttimena toimii Oilonin GP-6.10. 

Taulukossa 12. on esitetty kattilan ja polttimen teknisiä tietoja. 

Taulukko 12. Femman Polartherm E-100- kattilan tekniset tiedot. (Polartherm)  

Kattila-malli Polarthem E-100 

Teho 116 kW 

Poltin-malli Oilon GP-6.10, tehoalue 45–120 kW  

Kattilan valmistusvuosi 1998 

Tammikuussa 2014 kattilaan asennettiin lämmönsäädin. Lämmönsäätimen tehtävänä on 

pudottaa kiinteistön lämmityskustannuksia yö- ja viikonloppuaikoina. Lämmönsäätimessä on 

kaksi ajastinta, toinen huolehtii sisälämpötilasta työpäivän aikana (työpäivä 7-16) ja toinen 

ohjaa yö ja viikonloppu lämpötiloja. Säästöjä lähdettiin hakemaan, koska arvioiden mukaan 1 

°C:een lämpötilan pudotus sisälämpötilassa vastaa 5 %:n säästöä lämmityskuluissa (Hyvinkään 

Lämpövoima Oy). Lämmitykseen kulunut maakaasu m3/kk esitetään kuvassa 27.  
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Kuva 27. Femman lämmitysenergian kulutus eri kuukausina. 

Ilmanvaihdosta vastaa kiinteistön lämmitysjärjestelmä, joka on samanlainen kuin Karhulassa. 

Ilmalämmitysjärjestelmästä kerrottiin tarkemmin luvussa 9.1.2.1. Järjestelmän avulla tuodaan 

suodatettua ulkoilmaa sisään ja lämmitetään sitä maakaasulla. Ilmanvaihtokanavat kulkevat 

kiinteistön yläosassa lähellä kattoa ja puhaltavat suunnatusti lämmintä ilmaa kaikkiin tiloihin. 

Puhallussuunnat on pyritty määrittämään niin, että lämpö olisi rakennuksen joka puolella 

samanlainen. Pienet toimisto- ja kokoustilat, jotka on rakennettu myöhemmin, jäävät vaille 

lämpimän ilman tuontia. Yläkerran kokoushuoneeseen asennettiin syksyllä 2013 

ilmalämpöpumppu, jotta tilassa olisi kesällä viileämpää ja talvella lämpimämpää. 

9.2.3 Femma ilmanvaihto ja eristäminen 

Rakennusta on eristetty vuoden 2008 rakennusmääräysten mukaisesti yläpohjasta, tien puolella 

olevia ikkunoita on uusittu ja isoja ovia on vaihdettu paremmin eristäviin oviin. Itään päin  
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 Kuva 28. on lämpökamerakuva Femman ikkunasta  

olevat ikkunat ovat huonossa kunnossa, joka huomattiin hyvin lämpökamerakuvauksen 

yhteydessä. Kuvassa 28. on lämpökamerakuva Femman ikkunasta, joka on rakennuksen 

itäpuolella. Kuvasta näkee hyvin miten ikkunan alaosa on huomattavasti kylmempi kuin kuvan 

muut alueet. Kuvassa 29. on kuvattu Femman sivuovea. Kuvasta nähdään, että oven alareuna 

on huomattavasti kylmempi kuin eteinen muuten. Ilmanvaihdosta Femmassa vastaa 

lämminilmakehitin ja poistoilma poistetaan seinien yläosassa olevilla poistoilmaventtiileillä. 

  

Kuva 29. Lämpökamerakuva sivuovelta. 

 

 

9.3 Rantakatu 1 (Linnoitus) 

Linnoituksen toimipiste sijaitsee Haminassa Linnoituksen kaupunginosassa. Sotek-säätiö osti 

rakennuksen vuonna 2012 Haminan varuskunnalta. Tällä hetkellä toimintaa on rakennuksen  
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alakerrassa ja osassa yläkertaa. Tulevaisuudessa yläkertaan on tarkoitus saada lisää toimintaa. 

Kiinteistö on kaksikerroksinen kerrostalo ja se on rakennettu 1960. Pinta-alaa tontilla on 2400 

m2 ja lämmintä ja puolilämmintä tilaa kiinteistössä on yhteensä 1272 m2. 

Linnoituksen toiminta koostuu kolmesta eri osastosta: Sotek Service:stä, Tuunarista ja 

Polkupyöräkorjaamosta. Sotek Service toimii yhteystyössä Haminan varuskunnan ja 

Puolustusvoimien kanssa. Toiminta pitää sisällään varuskunnan kiinteistönhuoltoa ja 

puolustusvoimien polkupyörien korjausta. Tuunarissa huolletaan ja kunnostetaan vanhoja 

huonekaluja ja valmistetaan uusiotuotteita kierrätysmateriaaleista. Huonekalut ja 

kierrätysmateriaalit tulevat Sotek- säätiön omista kierrätyskeskuksista. Polkupyöräkorjaamo 

huoltaa Puolustusvoimien polkupyöriä. Polkupyöräkorjaamon tehtävänä on myös huoltaa 

kierrätyskeskuksiin tulevat polkupyörät ja palauttaa ne kunnostettuina takaisin myyntiin.  

9.3.1 Linnoituksen rakennus 

Rakennus on sijoitettu Haminan kaupungin asemakaavaan jo vuonna 1930, mutta se valmistui 

vasta 1960. Kiinteistön toinen kerros on ollut asuin-/toimistotilaa. Ensimmäinen kerros koostuu 

liikehuoneistosta, pukuhuoneista, polkupyöräkorjaamosta ja kahdesta isosta autotallista. 

Kellarikerroksessa on 9 autotallia, tekninen tila ja saunaosasto. 

Nykyään toisessa kerroksessa on työhuoneita, kahvi-/taukohuone, sekä askartelu- ja kerhotilaa. 

Muilta osin kerros on vielä vailla toimintaa. Toinen kerros on lämmintä tilaa. Ensimmäinen 

kerros on nykyään kokonaan puolilämmintä tilaa. Kerroksessa olevat autotallit säätiö on 

vuokrannut eteenpäin. Pesutilat ensimmäisessä kerroksessa ja saunaosasto kellarikerroksessa 

eivät ole käytössä. Pesutilat ja saunaosasto eivät myöskään ole tulossa käyttöön, koska 

käyttövesilinja näihin tiloihin on sokeoitu. Sotek Service ja polkupyöräkorjaamo toimivat 

ensimmäisessä kerroksessa ja Tuunari ylimmässä kerroksessa. Rakenteiden lämmöneristystä 

ei ole vuosien saatossa uusittu vaan kaikki on alkuperäistä.  

9.3.2 Linnoituksen lämmitys 

Linnoituksen lämmityksestä vastaa vanha öljykattila, Högfors 20/9 vuodelta 1971. Kattilan 

teho on 187 kW. 1993 kattila on muutettu kaasukäytölle ja siihen on asennettu Oilonin GP-
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26.10 H- poltin.  Työn alusta alkaen, tärkein asia oli saada laskelmat tarvittavasta tilaustehosta, 

jotta tilaustehoa voitaisiin nopeasti pienentää. Todellinen kaasun vuosikulutus kiinteistössä oli 

vuonna 2013 noin 154 000 kWh. Voidaan siis todeta, että pienentämisvaraa on reilusti.  

Paikalliselta energiayhtiöltä saatiin loppuvuodesta 2013 tietoa lämmityskauden huipputehosta. 

Huipputehoksi oli 2012 mitattu 92 kW. Koska kiinteistössä ei ole kaasumittaria, joka lukisi 

hetkellisiä tehoja, saatiin selville, että mitattu 92 kW on saatu asentajan ilmoituksesta. 

Tammikuun 30. päivä 2014 poltinasentaja kävi uusimassa polttimen ja polttimen maksimi 

tilaustehoksi asetettiin 100 kW.  

Rakennuksen lämmönjako on toteutettu vesikiertoisella patterijärjestelmällä ja järjestelmälle 

on mitoitettu menoveden maksimilämpötilaksi 80 astetta ja paluuveden maksimilämpötilaksi 

60 astetta. Kuvassa 30. on ohjeellinen patteriverkoston säätökäyrästö. 

Järjestelmän toimintaperiaate on seuraava: Kattilalta lähtevän veden massavirta on 1,8 l/s. 

Kattilan jälkeen vesi kulkee käyttöveden lämmönsiirtimen ensiöpuolen läpi ja luovuttaa 

lämpöä toisiopuolelle, joka on lämpimän käyttöveden verkosto. Patteriverkostoon vesi menee 

maksimissaan 1,2 l/s massavirralla. Lämpimän käyttöveden piirissä on kierto, eli käytännössä 

vesipisteeltä saa nopeammin lämmintä vettä kuin jos kiertoa ei olisi. Patteriverkoston kierrosta 

huolehtii kiertovesipumppu. Kuvassa 31. on esitetty lämmitysjärjestelmän kaaviokuva. 

 

 

 

 

 

 
Kuva 30. Patteriverkoston ohjeellinen säätökäyrästö 
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Kuva 31. Lämmitysjärjestelmän kaaviokuva 

 

Taulukossa 13. on esitetty vuoden 2012 ja 2013 toteutuneita kulutustietoja. Taulukosta 14. 

löytyvät uuden polttimen tiedot vaihdon jälkeen. 

Taulukko 13. Kulutusluvut vuosilta 2012 ja 2013. 

  Lämmit

ysenergi

an 

kulutus 

[kWh] 

Lämmityst

arveluku 

korjattu 

energiank

ulutus 

[kWh] 

Kiinteistön 

sähkönkul

utus [kWh] 

Veden 

Kulutus 

m3 

Ominaislämmitys

energian kulutus 

[kWh/Rm3] 

Veden 

ominaiskulutus 

[l/m2] 

2012  160 909  180 955  15 257  272  33,36  213,8 

2013  153 864  178 770  17 553  293  31,72  230,4 
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Taulukko 14. Kattilan tiedot polttimen vaihdon jälkeen. 

Kattila Högfors 20/9 

Kattila teho 187 kW 

Poltin Oilon GP-6.10H 

Polttimen teho 80-250 kW  

Kattilan valmistusvuosi 1971 

 

9.4 Narvinkatu 2 (Poitsila) 

Poitsilan toimipiste sijaitsee Haminassa Poitsilan kaupunginosassa. Sotek- säätiö osti 

rakennuksen Haminan seurakunnalta vuonna 2006. Rakennus on kaksikerroksinen ja pinta-

alaa siinä on yhteensä 1100 m2. Toimipiste tuottaa toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa 

toimintaa vammaisille ja vajaakuntoisille. Työtehtävät ovat pääasiassa teollisuuden ja kaupan 

kokoonpano- ja pakkaustyötehtäviä.  

 

Kuva 32. Poitsilan rakennus kuvattuna etelästä. 
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9.4.1 Poitsila Rakennus 

Poitsilan rakennus on valmistunut 1975 Haminan seurakunnan käyttöön, kuva 32. Sotek-säätiö 

osti rakennuksen vuonna 2006. Rakennuksessa on paljon ikkunapinta-alaa, mikä on otettu 

huomioon laskennoissa. Vuonna 2010 rakennettiin kiinteistön itäpuolelle lisää varastotilaa ja 

lastauslaituri. Tämä parantaa toisen kerroksen itä-osan lämmöneristystä. Rakenteiden 

lämmöneristystä ei ole vuosien saatossa uusittu vaan kaikki on alkuperäistä.  

9.4.2 Poitsilan Lämmitys 

Poitsilan lämmönjako on toteutettu vesikiertoisena patterilämmityksenä. Kattila on 

alkuperäinen vuodelta 1975 oleva Högfors 20/9, jonka teho on 187 kW. Kattila käyttää 

polttoaineenaan kevyttä polttoöljyä. Lämpimän käyttöveden lämmitys tapahtuu kattilan 

jälkeisellä lämmönsiirtimellä. Loppuvuodesta 2011 vanhan koneellisen ilmastoinnin tilalle 

asennettiin kaksi Vallox 280 R ilmanvaihtokojetta lämmöntalteenotolla varustettuna. Kahden 

ristivirtakennon avulla yhden kojeen lämmöntalteenoton hyötysuhde on noin 70 %.   

Öljynkulutuksia on otettu ylös viimeisen viiden vuoden aikana. Keskiarvo vuosikulutuksessa 

on ollut noin 13 500 litraa/vuodessa. Luvuista nähdään, että lämmentalteenotto on laskenut 

kulutusta vain vähän. Taulukossa 15. esitetään lämmitysenergiankulutus lukemat vuosista 

2012 ja 2013 asti. Poitsilan öljysäiliön koko on 10 000 litraa.  

Taulukko 15. Poitsilan lämmitysenergiankulutus vuosina 2012- 2013. 

  Lämmit

ysenergi

an 

kulutus 

[kWh] 

Lämmityst

arveluku 

korjattu 

energiank

ulutus 

[kWh] 

Kiinteistö

n 

sähkönkul

utus 

[kWh] 

Veden 

Kulutus 

m3 

Ominaislämmitysener

gian kulutus 

[kWh/Rm3] 

Veden 

ominaiskulutus 

[l/m2] 

2012 135756 136947 58 805 479 35,3 435 

2013 140701 151106 57 270 485 36,5 441 



67 

 

Poitsilassa on Linnoituksen tapaan ollut reilut suunnitteluarvot lämmöntarpeelle. Nykyinen 

kulutus on noin puolet pienempi, kuin mihin kattila pystyisi. Laskelmien mukaan noin 70 kW:n 

lämpöteho olisi riittävä rakennukseen.  

Kiinteistössä on vesikiertoinen patterijärjestelmä, jonka lämpötila-asetus on 80/60. 

Rakennuksen patterien yhteisteho saatiin laskemalla meno- ja paluulämpötilan suhde, sekä 

virtausmäärä. Tehoksi saatiin 100,8 kW. Myöskään 100,8 kW:n teho ei vastaa nykytarvetta, 

vaan laskelmien mukaan tarvittava lämpöteho on 66,3 kW. Kattilan tekniset tiedot löytyvät 

taulukosta 16. 

Taulukko 16. Poitsilan kattilan tekniset tiedot. 

Kattila Högfors 20/9 

Teho 187 kW 

Poltin Oilon KP-26.10H 

Polttimen teho 140–350 kW  

Kattilan valmistusvuosi 1975 
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10 ERISTÄMISEN JA LÄMMITYKSEN PARANNUSEHDOTUKSET 

Tässä kappaleessa käsitellään vaihtoehtoja uusiksi lämmitysjärjestelmiksi, sekä niiden 

investointikustannuksia. Tarkoituksena on valita kohteisiin parhaat järjestelmät niin 

toiminnaltaan kuin myös investointikustannuksiltaan. 

10.1 Lämmitys 

Rakennusten lämmityksen- ja lämmitystehontarpeiden laskentaa varten tehtiin Excel-

taulukkolaskentaohjelmalla Rakennusmääräyskokoelman ohjeen D5 määräykset huomioon 

ottava laskentatyökalu, jolla laskettiin jokaiselle rakennukselle tarkat kuukausittaiset 

lämmitys- ja lämmitystehontarpeet. Kuukausittaiset lämmöntarpeet laskettiin ohjeen 

mukaisesti yhteen, jolloin saatiin rakennuksille vuositason energiataselaskennat.  

10.1.1 Tikankatu 4 (Karhula) 

Karhula määritellään teollisuustilaksi ja vesikiertoisen järjestelmän rakentaminen likaisiin 

työtiloihin ei kannata. vesikiertoisen järjestelmän ongelmana on, että jos lämmönlähde 

likaantuu, niin lämmön luovutus huonetilaan huononee. Ainut vaihtoehto on siis tuoda 

rakennukseen lämpöä kanavoituna ilmalämmityksenä. Uusien järjestelmien vaihtoehtoja on 

käytännössä kaksi. Vaihtaa vanhan kattilan tilalle uusi ilmalämminkehitin tai hankkia 

kiinteistöilmalämpöpumppu. Karhulassa rakennuksen lämpimän käyttöveden tuotannosta 

vastaa sähkövaraaja.  

Karhulan lämpötilakorjatuksi vuosienergiankulutukseksi saatiin vuonna 2012 80 826 kWh. 

lämpimän käyttöveden tarve voidaan määritellä taulukossa 15. esitetyn ”muiden rakennusten” 

lämpimän käyttöveden ominaiskulutus ja laskea yhtälöllä 4. lämpimän käyttöveden kulutus. 

Tulokseksi saatiin 145 m3. Energiaa lämpimän käyttöveden valmistukseen kuluu 8410 kWh/a.   

Suomen rakennusmääräyskokoelman ohjeen D5 mukaan tehtiin tarkemmat laskelmat Karhulan 

lämmityksentarpeesta ja lämmitystehontarpeesta. Laskennassa otetaan huomioon kyseessä 

oleva ilmalämmitysjärjestelmä, sekä voidaan olettaa, että järjestelmässä on lämmöntalteenotto, 

koska 2/3 lämmitetystä ilmasta tulee rakennuksen sisältä ja 1/3 ilmasta otetaan ulkoilmasta ja 



69 

 

sekoitetaan ennen kattilaa kiertoilmaan. Tämä parantaa merkittävästi rakennuksen 

lämmitysenergiankulutusta.  

Rakennuksen lämmitystarpeeksi saatiin ohjeen D5 (RakMK D5 2012) mukaan laskettuna 

saatiin 97 689 kWh. Tästä puupuolen osuus on 26 000 kWh. Lämmitystehontarpeeksi saatiin 

70,6 kW, joka on hyvin linjassa maakaasun tilaustehona käytetyn 50 kW:n kanssa. Lisäksi 

puupuolen lämmitystehontarpeeksi saatiin 18,5 kW. Rakennuksessa syntyy huomattava määrä 

lämpökuormaa, johtuen sähkölaitteista ja ihmisistä.  

Seuraavaksi käsitellään mahdollisia lämmitysjärjestelmiä rakennukseen, sekä niiden 

investointikustannuksia. Taulukosta 17. nähdään, että on investointikustannuksiltaan 

huomattavasti edullisempaa hankkia, nykyisen järjestelmän tilalle uusi samanlainen kattila 

kuin investoida kiinteistöilmalämpöpumppuun. Kannattaa myös tutkia vaihtoehto, jossa 

puupuolelle asennetaan hieman pienempi lämpöpumppu.  

Taulukko 17. Mahdollisia lämmitysjärjestelmiä rakennukseen ja sen eri osiin. 

Tyyppi Merkki ja malli Teho, [kW] Investointi alv 0%, [€] SCOP 

Lämminilmakehitin Polartherm E-130  151                       12 000,00 €     0,9          

Kiinteistöilmalämpöpumppu 
Mitsubishi PEAD-RP140 

+ PUHZ-RP140 
31,5 10 000,00 € 

2,8 
 

Kiinteistö 
ilmalämpöpumppu 

Mitsubishi PEA-RP500GA 

+ ulkoyksikkö 2x PUHZ 

RP250 YKARP100 
63 19 000,00 € 2,8 

 

Kiinteistöilmalämpöpumppu tarvitsee koville pakkasille tukijärjestelmän, joka hoitaa 

lämmityksen mitoituslämpötilaan asti. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 

kiinteistölämpöpumppu tuottaa vielä 60 % lämpötehostaan -15 asteen pakkasessa. 

Kiinteistölämpöpumpuista suurempi eli Mitsubishi PEA-RP500GA laskettiin tuottamaan 

lämpöä metalli- ja välitilaan aina tehomitoituspisteeseen asti. Tämän jälkeen 

lämminilmakehitin tulisi asteittain mukaan ja huolehtisi lämmityksestä mitoituslämpötilaan 

asti, kun lämpöpumppu lopettaa toimintansa pakkasen ollessa -20 astetta. Mitsubishi PEA-

RP250GA riittäväksi puupuolen lämmitykseen aina tehomitoituspisteeseen asti, joka osui noin 
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-15 asteeseen. Puupuolelta löytyy ilmanvaihtokanavat, joiden ansiosta lämpöpumppu 

kannattaa kanavoida. Näin saadaan tasainen ja hallittu lämpötilajakauma koko puupuolelle. 

Ilmanvaihtokanavien asentaminen ei ole niin kallista kuin esimerkiksi vesikiertoisten 

pattereiden asentaminen. Jos kanavointi tuntuu riittämättömältä, kannattaa kanavia 

ehdottomasti jatkaa. Nykyisen lämminilmakehittimen kunto tulee tarkistaa. Jos 

kuntotarkastuksessa selviää, että kunto on riittävä, kannattaa vanhaa järjestelmää käyttää 

tukilämmityksenä. Kuvissa 33. ja 34. on esitetty kiinteistöilmalämpöpumppujen 

tehomitoituspisteet tässä rakennuksessa.  

 

Kuva 33. Mitsubishi PEA-RP500GA:n tehomitoituspiste metallipuolen ja välitilan lämmittämisessä 
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Kuva 34. Mitsubishi PEAD-RP140 + PUHZ-RP140 lämpöpumpun tehomitoituspiste puupuolelle.  

Kuvasta 33. nähdään, että Mitsubishi PEA-RP500GA tuottaa tarvittavan lämmitystehontarpeen 

tilaan aina -16 pakkasasteeseen asti. Kuvasta 34. nähdään, että Mitsubishi PEAD-RP140 + 

PUHZ-RP140 tuottaa tarvittavan lämmitystehontarpeen puupuolen tilaan aina -14 

pakkasasteeseen asti. Riittävän lämpötehon saamiseksi myös puupuolelle mitoituspakkasella 

olisi kannattavaa jatkaa ilmanvaihtokanavointia puupuolelle välitilasta. Tällöin säästytään 

sähkölämmityksen käyttämiseltä. Käytännössä tämä järjestely vaatisi vain kaasun 

sopimustehon nostoa, joka kuitenkin maksaa kuukausimaksuna jo huomattavasti lisää.  

Investointilaskelmien mukaan ilmalämpöpumpuilla voidaan tuottaa Karhulassa noin 60 % 

lämmöntarpeesta. 40 % täytyy edelleen tuottaa maakaasukattilalla. Investointilaskelmissa 

vertailtiin ns. hybridijärjestelmää vanhaan maakaasukäyttöiseen lämminilmakehittimeen.   
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Kuva 35. Karhulan lämmitysjärjestelmien kokonaiskustannukset pitoajalle 15 vuotta. Polttoaineiden hinnannousu 

0 %.  
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10.1.2 Tikankatu 5 (Femma)  

Femmassa kannattaa ehdottomasti hyödyntää rakennuksen toisessa puoliskossa olevaa 

lattialämmitystä. Lattialämmitysjärjestelmässä voidaan hyödyntää hyvällä hyötysuhteella 

uusimpia lämpöpumppuratkaisuja. Femman lämmönjako tapahtuu nykyään koko 

rakennukseen kanavoituna ilmalämmityksenä. Kanavoitua lämmönjakoa kannattaa hyödyntää 

toisessa puoliskossa myös tulevaisuudessa. Femmaan mietittiin useita vaihtoehtoja 

lämmöntuotantoon. Kaikista vaihtoehdoista laskettiin investointien kannattavuus ja 

elinkaarikustannukset. Käydään seuraavaksi läpi vaihtoehdot rakennuksen eri puoliskoille. 

Kaukolämpö jouduttiin unohtamaan, koska alueelle ei ole tällä hetkellä aikomusta rakentaa 

kaukolämpölinjaa.  

Lattialämmityksen puoli: 

 maalämpöpumppu täystehoinen 

 maalämpöpumppu osatehoinen + sähkövastus 

 ilma-vesilämpöpumppu + sähkövastus 

 

Ilmakiertoisen lämmityksen puoli: 

 

 kiinteistö ilmalämpöpumppu  

 vanha järjestelmä 

Keskimääräiseksi lämpötilakorjatuksi lämmitysenergian kulutus oli vuonna 2012 84 303 kWh. 

Koska tarkasta vedenkulutuksesta ei ole tietoa, arvioidaan lämpimän käyttöveden kulutuksen 

olevan toimistorakennusten mukainen. Näin ollen saadaan lämpimän käyttöveden kulutukseksi 

kappaleessa 8.8.2 esitetyn yhtälön mukaan 65 m3, joka energiaksi muutettuna on 3770 kWh. 

Lämmin käyttövesi toteutetaan Femmassa sähkövaraajalla, joten sitä ei tarvinnut ottaa 

lämpötilakorjatussa lämmitysenergian kulutuksessa huomioon. Kuitenkin veden 

lämmittämisestä syntyy lämpökuormaa rakennukseen. 
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Suomen rakennusmääräyskokoelman ohjeen D5 mukaan tehtiin tarkemmat laskelmat Femman 

lämmityksentarpeesta ja lämmitystehontarpeesta. Laskennassa otetaan huomioon kyseessä 

oleva ilmalämmitysjärjestelmä, sekä voidaan olettaa, että järjestelmässä on lämmöntalteenotto, 

koska 2/3 lämmitetystä ilmasta tulee rakennuksen sisältä ja 1/3 ilmasta otetaan ulkoilmasta ja 

sekoitetaan ennen kattilaa kiertoilmaan. Tämä parantaa merkittävästi rakennuksen 

lämmitysenergiankulutusta. 

Rakennuksen lämmitystarpeeksi saatiin ohjeen D5 (RakMK D5 2012) mukaan laskettuna 

saatiin 102 854 kWh, joka on noin 20 % enemmän kuin rakennuksen lämpötilakorjattu 

lämmitysenergiankulutus. Lämmitystehontarpeeksi saatiin 40,5 kW, joka on hyvin linjassa 

maakaasun tilaustehona käytetyn 43 kW:n kanssa. 

Käsitellään seuraavaksi mahdollisia lämmitysjärjestelmiä rakennukseen, sekä niiden 

investointikustannuksia. Taulukosta nähdään, että maalämpö tulee noin 43 % kalliimmaksi 

kuin ilma-vesilämpöpumppu. Kiinteistöilmalämpöpumppu suhteutettuna tehoon on selvästi 

halvin vaihtoehto. Taulukossa 18. on tutkittu mahdollisia lämmitysjärjestelmiä. 

Taulukko 18. Mahdollisia lämmitysjärjestelmiä rakennukseen ja sen eri osiin. Kaksi ylimmäistä on tarkoitettu 

vesikiertoisen lämmönjaon puolelle. 

Tyyppi Merkki ja malli Teho, [kW] Investointi alv 0%, [€] SCOP 

Maalämpöpumppu Alpha innotec  10 + (9 vastus)                         14 000,00 €            3,5 

Ilma-vesipumppu 

Mitsubishi Ecodan + 

Zubadan PUHZ- 

SHW112YHA 

 

14,8 8000,00 € 
2,8 

 

Kiinteistö 
ilmalämpöpumppu 

Mitsubishi PEAD-

RP100 + PUHZ-

RP100 

18,0 10 500,00 € 2,5 

 

Maalämpöpumpuista lämmitysjärjestelmien vertailuun otettiin mukaan Alpha innotecin 10 

kW:n lämpöpumppu. Maalämpöpumpun etuna on sen antama lähes maksimi teho aina 

mitoituslämpötilaan -29 astetta asti. Koska tässä otettiin mukaan osatehoinen lämpöpumppu, 

voidaan rakennuksen maksimitehosta puuttuva osa lämmittää kätevästi sähkövastuksella. 
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Tässä tapauksessa maalämpöpumppu on mitoitettu 55 % täystehosta. näin ollen pumppu 

tuottaa vuodessa yli 90 % lämmitystarpeesta. Lämpökaivo mitoitettiin pumpun tehon mukaan. 

Lämpökaivon syvyydeksi saatiin kappaleessa 5.1.1.6 olevalla yhtälöllä 322 m, joka jaetaan 

kahdelle kaivolle, näin ollen yhden kaivon aktiivisyvyys on 165 m.    

Kuvassa 36. on esitetty Mitsubishi PUHZ-SHW112YHA:n tehomitoituspiste rakennuksen 

lämmitystehontarpeen ja lämpöpumpun tehokäyrien leikkauskohdassa. Kuvasta nähdään, että 

lisäenergiaa ei tässä tapauksessa tarvitse ennen kuin pakkasta on noin -17 astetta. Tämän 

jälkeen lämpöpumpulla voidaan ajaa vielä -25 asteeseen asti jos avuksi otetaan lämpöpumpun 

varaajassa mukana oleva sähkövastus, jonka teho (9 kW) yhdessä lämpöpumpun kanssa riittää 

kattamaan tehontarpeen – 25 asteeseen asti. Mitsubishi PUHZ-SHW112YHA eroaa monista 

muista lämpöpumpuista, koska siinä pystytään pitämään sama lämmitysteho aina -15 asteeseen 

asti. Koska rakennukseen jätetään toisen puolen varajärjestelmäksi vanha lämminilmakehitin, 

niin voidaan asia käytännössä ratkaista rakentamalla kattilan ja vesikiertoisen lämmönjaon 

tilan väliin sulkupelti, jonka on tarkoitus olla aina kiinni, kun pakkasta on alle -25 astetta. 

Kuva 36. Ilmavesilämpöpumpun Mitsubishi PUHZ-SHW112YHA tehomitoituspiste 

Tähän rakennukseen otettiin mukaan investointilaskentoihin taulukon 18. lämpöpumput. Tila 

on jaettu vesikiertoiseen ja ilmakiertoiseen lämmitykseen, joten lämpöpumpuista maalämpö- 

ja ilma-vesilämpöpumppuja vertaillaan keskenään vesikiertoisen lämmönjaon puolelle. 
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Kiinteistö ilmalämpöpumpun kohdalla tila lämmitettäisiin käyttäen ilmalämpöpumpun 

tukijärjestelmänä vanhaa kaasukattilaa, jonka on todettu olevan hyvässä kunnossa. 

Ilmalämpöpumpun malli valittiin tähän, koska se soveltuu kanavoitavaksi. Näin voidaan 

hyödyntää vanhoja ilmanvaihtokanavia. Mahdollista on myös jatkaa kanavointia haluttuihin 

paikkoihin, jos sille tulevaisuudessa nähdään tarvetta.  

Kuvassa 37 esitetään Femman rakennuksen lämmitysjärjestelmien elinkaarikustannuksia 15 

vuodelle. 
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Kuva 37. Karhulan lämmitysjärjestelmien kokonaiskustannukset pitoajalle 15 vuotta. Polttoaineiden hinnannousu 

0 %.  

10.1.3 Rantakatu 1 (Linnoitus) 

Linnoituksen rakennukseen oli vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmänsä ansiosta monia hyviä 

vaihtoehtoja uudeksi lämmöntuottojärjestelmäksi. Oman haasteensa Linnoitukseen toi talon 

ikä, sekä lämmönjakojärjestelmän korkea lämpötila-asetus mitoitustilanteessa. 

Keskimääräinen sääkorjattu lämmitysenergiankulutus oli vuonna 2013 178 770 kWh. 

Sääkorjattu lämmitysenergiankulutuksen laskenta näytettiin kappaleessa 4.7. Haminan Vesi 

Oy:ltä saatujen käyttöveden kulutuksen avulla saatiin selville, että lämmintä käyttövettä kului 

126 m3, joka energiaksi muutettuna tarkoittaa 7376 kWh. 

Tarkemmat Rakennuksen lämmitystarpeen ja lämmitystehontarpeen laskelmat tehtiin Suomen 

rakennusmääräyskokoelman ohjeen D5 mukaan. Laskennan kulku käytiin läpi kappaleessa 4, 

rakennuksen lämmitystarpeeksi saatiin 202 865 kWh. Se on 22,8 % enemmän, mitä nykyinen 

maakaasun kulutus osoittaa. Rakennuksen lämmitystehontarpeeksi saatiin 81 kW. Taulukossa 

19. esitetään Linnoitukseen sopivia lämmitysjärjestelmiä ja niiden investointikustannuksia. 

Taulukko 19. Vertailtavien järjestelmien investointikustannukset 

Tyyppi Merkki ja malli Teho, [kW] Investointi alv 0%, [€] 

Maalämpö IVT Greenline HE 36 × 21 65 000,00 € 

Ilma-vesi Mitsubishi CAHV-P500YA-HPB 63,6 35 000,00 € 

kaasukondenssi De Dietrich Diematic m3 87 8 000,00 € 

Öljykondenssi De Dietrich Diematic m3 2 × 47 kW 14 500,00 € 

 

Linnoitukseen lämmöntuotannon muutosta mietittiin osatehoisena ja täystehoisena. 

Mitoitustilanteen menoveden lämpötila on 80 astetta, tästä syystä lämpöpumppuja voi käyttää 

ainoastaan osatehoisena. Maalämpöjärjestelmä voidaan toteuttaa niin, että maalämmöllä 

tuotetaan noin 95 % rakennuksen lämmöntarpeesta. 5 % tuotettaisiin sähkövastuksilla. 

Maalämmön hyödyntämiseen osatehoisena vaatii lämmitystehoa 56 kW, joka on lähes 70 % 

rakennuksen lämmitystehontarpeesta. Maalämpö tarvitsee lämmönkeruujärjestelmän. 
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Linnoitukseen kävi vain lämpökaivo, koska tilaa on vähän. Tarvittavaksi lämpökaivojen 

syvyydeksi saatiin 1185 m. Näin ollen kaivoja pitää porata 5 kappaletta ja yhden kaivon 

aktiivisyvyys on 240 m. Taulukossa 19. esitetty vertailtavien järjestelmien 

investointikustannukset sisältävät maalämmön osalta myös lämpökaivon. 

UVLP:llä rakennuksen lämmitystarpeesta voidaan tuottaa 85 %. UVLP tarvitsee kovilla 

pakkasilla rinnalleen rakennuksen täydelle tehontarpeelle mitoitetun 

lämmöntuottojärjestelmän. UVLP:n kanssa ajateltiin, että vanha maakaasukattila on 

mahdollista jättää rinnalle tai toisena vaihtoehtona on hankkia maakaasulla toimivaa 

kondenssikattilaa. Kondenssikattila tai vanha maakaasukattila tuottaisi 15 % rakennuksen 

lämmitystarpeesta. Ongelma vanhassa järjestelmässä on sen ikä. Järjestelmän tekninen 

käyttöikä on noin 25 – 30 vuotta. Tällä hetkellä järjestelmä on ollut toiminnassa 43 vuotta. 

Tässä välissä poltin on kuitenkin vaihdettu ja kattilan yleiskunto on todettu tyydyttäväksi. 

UVLP täytyy mitoittaa rakennukseen eri tavalla kuin maalämpöjärjestelmä, koska UVLP:n 

teho heikkenee ulkoilman jäähtyessä. Tätä varten on tarjotusta UVLP:stä tehty 

tehomitoituspiste- kaavio. Kuvassa 38 on esitetty tämä tehomitoituspiste. Tehomitoituspiste 

kertoo, missä lämpötilassa lämpöpumpun teho on heikentynyt niin paljon, että se ei enää kata 

rakennuksen lämmitystehontarvetta. Tehomitoituspisteen jälkeen tukijärjestelmän käyttöä 

täytyy alkaa nostaa asteittain. Tässä tapauksessa Mitsubishi CAHV-P500YA-HPB:n lähtöteho 

on korkea, joten sen teho heikkenee alle rakennuksen tehontarpeen vasta noin -17 asteen 

kohdalla. Tietoja järjestelmän tehoista eri pakkasilla saatiin Mitsubishin maahantuojalta. 

Maahantuoja kertoi, että -15 asteen lämpötilassa järjestelmä tuottaa vielä noin 45 kW:n teholla 

60 asteista lämpöä (Sähköposti keskustelu, Scanoffice). 
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Kuva 38. Ilma-vesilämpöpumpun tehomitoituspiste 

Lämpöpumppujen lisäksi investointilaskelmissa vertailtiin myös uudenaikaisia, maakaasua 

käyttäviä kondenssikattiloita vanhaan kattilaan. Laskelmien mukaan maakaasu 

kondenssikattilan, jonka hyötysuhde arvioitiin 96 %. Tämän järjestelmän hyvänä puolena 

verrattuna vanhaan kattilaan on hyvä hyötysuhde, sekä lämpöpumppujärjestelmiin verrattuna 

alhainen investointikustannus. Pelkän maakaasukondenssikattilan lisäksi tehtiin laskelmat 

myös hybridijärjestelmästä, jossa UVLP:lla tuotetaan 80 % lämmöntarpeesta ja 

maakaasukondenssikattilalla 20 %.  

Vertailuun otettiin mukaan myös hybridijärjestelmä, jossa suurimman osan vuodesta lämmittää 

UVLP ja kovilla pakkasilla käytettäisiin öljyä käyttävää kondenssikattilaa. Tarkastelussa 

öljykattilan hyötysuhteen arvioitiin olevan 94 % ja öljyllä tuotettaisiin noin 15 % 

lämmöntarpeesta. Tämän hybridijärjestelmän heikkoudeksi muotoutuivat 

elinkaarikustannukset ja korkea investointikustannus verrattuna kaasukondenssikattilaan. 

Öljyn hinnan arvioidaan nousevan 6 %.  

Laskelmat tehtiin laskemalla elinkaarikustannukset jokaisesta vertailtavasta järjestelmästä. 

Elinkaarikustannuksiin otettiin mukaan polttoaineiden hinnannousu vuodessa. 

Elinkaarikustannukset tehtiin 30 vuodelle. Kuvassa 39. on kaavio elinkaarikustannuksista 
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ilman polttoaineiden hinnannousua. 
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Kuva 39. Linnoitukseen suunniteltujen lämmitysjärjestelmien elinkaarikustannukset, kun oletetaan, etteivät 

energioiden hinnat muutu.  

 

Kuvasta 39. nähdään, että fossiilisia polttoaineita pelkästään käyttävät vanha kaasukattila ja 

kondenssikaasukattila tulevat maksamaan energiakustannuksiltaan jopa 200 000 € enemmän 

30 vuoden aikana. 

Laskelmien mukaan Linnoituksen lämmitys kannattaisi toteuttaa niin sanottuna hybridi-

järjestelmänä, jossa lämpöpumppu mitoitetaan tuottamaan yli 85 % rakennuksen 

lämmöntarpeesta. Tällöin ilma-vesilämpöpumpun tarvitsee kattaa tarvittavasta 

lämmitystehosta vain alle 70 % käytettäessä vakio hyötysuhdetta 2,1. Koska rakennukseen 

tulee jo maakaasu linja, niin hybridijärjestelmän tukijärjestelmäksi sopii vanha kattila tai uusi 

kondenssikaasu kattila. Käytännössä ilma-vesilämpöpumpun ja kondenssikattilan yhdistelmä 

tulisi olemaan tämä. 

10.1.4 Narvinkatu 2 (Poitsila) 

Poitsilan rakennukseen on vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän ansiosta monia hyviä 

mahdollisuuksia. Muun muassa maalämpöpumppu, ja ilma-vesilämpöpumppu ovat hyviä 

lämpöpumppuja leikkaamaan kustannuksia. Poitsila eroaa Linnoituksesta iän, käytettävän 

polttoaineen, sekä lämmöntalteenotolla varustetun ilmanvaihdon ansiosta. Poitsilassa on myös 

oma keittiö, missä keittäjät tekevät ruokaa henkilökunnalle. Näin ollen sen käyttöveden kulutus 

on myös muita rakennuksia suurempi.  

Vuonna 2013 sääkorjatuksi lämmitysenergiankulutus oli 151 106 kWh. Rakennuksessa kului 

485 m3 käyttövettä, joten voidaan arvioida, että käyttövettä kului 146 m3. Tämän vesimäärän 

lämmittämiseen kului energiaa 8440 kWh. Poitsilasta laskettiin tarkemmat rakennuksen 

lämmitystarpeen ja lämmitystehontarpeen laskelmat rakennusmääräyskokoelman ohjeen D5 

mukaan. Rakennuksen lämmitystarpeeksi saatiin 175 041 kWh. Verrattuna sitä vuoden 2013 

toteutuneeseen kulutukseen on se noin 14 % suurempi. Rakennuksen lämmitystehontarpeeksi 

laskelmat antoivat 66,3 kW.   
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Käsitettelen seuraavaksi mahdollisia lämmitysjärjestelmiä rakennukseen, sekä niiden 

investointikustannuksia. Taulukosta 20. nähdään, että maalämpö tulee noin 38 %:a 

kalliimmaksi kuin ilma-vesilämpöpumppu. Kiinteistöilmalämpöpumppu suhteutettuna tehoon 

on selvästi halvin vaihtoehto. 

Taulukko 20. Vertailtavien järjestelmien investointikustannukset 

Tyyppi Merkki ja malli Teho, [kW] Investointi alv 0%, [€] 

Maalämpö IVT Greenline HE 28 × 21 56 000,00 € 

Ilma-vesi Mitsubishi CAHV-P500YA-HPB 63,6 35 000,00 € 

Öljykondenssi De Dietrich GTU C 227 D 81 kW 10 000 € 

 

Poitsilan lämmitysjärjestelmä kannattaa mitoittaa osateholle. Nykyinen lämmitysjärjestelmä 

on öljykattila, joten voidaan sitä hyödyntää tukilämmitysjärjestelmänä. Öljyn käytöstä ei 

myöskään tarvitse maksaa kiinteitä perusmaksuja. Näin ollen se investoinnit maksavat itsensä 

usein nopeammin takaisin. Poitsilaan mietittiin kolmea eri vaihtoehtoa. Maalämpöjärjestelmä 

voidaan mitoittaa osateholle. Osatehoisessa mitoituksessa maalämpöpumppu mitoitetaan 60–

70 %:n teholle, jolloin se pystyy kattamaan jopa 95 % vuotuisesta lämmitystarpeesta. Tässä 

tapauksessa pumpun teho on 73 % täystehoisesta maalämpöpumpusta. Osatehomitoituksen 

etuna voi pitää myös pumpun pidempiä käyntiaikoja, jolloin raskaat käynnistykset rikkovat 

pumppua vähemmän ja pumpun käyttöikä paranee. Myös hyötysuhde on parempi, koska 

pumppu käy tasaisesti pidempiä aikoja. Maalämpöpumpun mitoituksessa pitää ottaa huomioon 

myös lämpökaivon mitoitus. Poitsilan pihamaalla ei ole tarpeeksi tilaa, jotta voitaisiin rakentaa 

maapiirillä toimiva maalämpöjärjestelmä. Myöskään vesistölämpöä ei voi hyödyntää. 

Lämpökaivo mitoitetaan sen mukaan mikä on rakennuksen menoveden lämpötilan tarve 

mitoituslämpötilassa -29 astetta. Jos lämmönjakojärjestelmänä on lattialämmitys päästään 

maalämpöpumpun avulla hyviin hyötysuhteisiin. Jos lämmönjakojärjestelmä on 

patterilämmitys voi hyötysuhde pudota merkittävästi lämpöpumppujen teknisissä tiedoissa 

lukevista COP-arvoista. Esimerkiksi, jos menoveden lämpötila on 60 astetta, on se lähes 

jokaisen maalämpöpumpun maksimikäyttölämpötila. Tällöin päästään COP-arvoon 2,3, kun 

taas lattialämmityksessä voidaan COP-arvon olevan 3,5. Poitsilassa menoveden lämpötila 
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mitoitus ulkoilman lämpötilalla on 80 astetta. Tällöin täysitehoinen mitoitus ei ole edes 

mahdollista.  

Myös ilma-vesilämpöpumppu sopii Poitsilaan, UVLP:n etuja verrattuna maalämpöön on 

edullisempi investointikustannus. Molemmilla järjestelmillä COP- arvo jää alle 2,5, kun 

menoveden lämpötila on 60 astetta. UVLP voidaan mitoittaa 60 -70 %:n teholle täystehosta. 

Tällöin päästään noin 90 %:a vuotuisesta lämmöntarpeesta olevaan mitoitukseen. 

Kolmas vaihtoehto Poitsilaan on Öljykondenssikattila. Kondenssikattilalla voidaan tuottaa 

koko rakennuksen lämmitystarve ja lämmitystehontarve. Kondenssikattila on 

investointikustannuksiltaan edullisin, mutta sen elinkaari kustannukset nousevat korkeaksi. 

Kuva 40. esittää Poitsilan rakennuksen tehopisteen.  

 

 

Kuva 40. Mitsubishi CAHV-P500YA-HPB:n tehomitoituspiste Poitsilan rakennukseen. 
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Kuva 41. Poitsilan lämmitysjärjestelmien elinkaarikustannukset 15 vuodelle. Polttoaineiden hinnanousu 0 %. 
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Kuva 41. osoittaa, että kuinka paljon Poitsilan lämmitysjärjestelmien elinkaarikustannuksissa 

voidaan säästää, jos lämmitysjärjestelmäksi muutetaan hybridilämmitysjärjestelmä. 

kokonaiskustannuksien mukaan 15 vuodelle nähdään, että maalämpö- ja ilma-

vesilämpöpumput tulevat maksamaan noin 30 % öljykattilan lämmitysenergian kustannuksista.  

10.2 Eristäminen 

Kiinteistöjen seinien rakenteita ei yleensä energiatehokkuuden parantamisen mielessä korjata 

ennen kuin siihen on pakottava tarve, mutta edulliset investoinnit, kuten yläpohjan lisäeristys 

voi olla hyvinkin kannattava. Jos mietitään kiinteistöjä energiatehokkuuden kannalta, on 

vanhoissa rakennuksissa kuitenkin huomattavasti varaa parantaa. Energiakorjausvaihtoehtoja 

mietittäessä, tulee arvioida koko rakennuksen energiataloutta. Toimenpiteitä tehtäessä täytyy 

muistaa ottaa huomioon sisäilman laatu, eli täytyy huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta. 

Kuvassa 42. on kuvattu tyypillisen 1950- 70- luvun asuinkerrostalon lämpöenergiatasetta. 

Kuvasta nähdään, miten paljon energiaa häviää eri rakenteiden läpi (Kiinteistöliitto, 

Energiansäästö ja niihin liittyvät investoinnit taloyhtiöissä). 
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Kuva 42. Rakennuksen lämpöenergiatase, jossa on kuvattuna tyypilliset 1950–70 lukujen asuinkerrostalot 

(Kiinteistöliitto) 

Linnoituksessa nähtiin ongelmia eristämisessä yläpohjan osalta. Rakennuksen yläpohja toimii 

kylmän vintin lattiana. Yläpohja koostuu harvasta laudoituksesta, sahanpurusta ja 

betonirakenteesta. Rakennusvaiheessa sen U-arvon on arvioitu olevan 0,85. 

Yläpohjan lisäeristys on hyvä tapa vähentää lämmönjohtavuus häviöitä. Laskelmien mukaan 

yläpohjan U-arvon pienentäminen 0,85:stä 0,15:ään, pudottaisi lämmöntarvetta vuodessa noin 

7 %. Taulukossa 20. on esitetty yläpohjan lisälämmöneristämisen vaikutusta energiatalouteen. 

Taulukko 20. Yläpohjan lisälämmöneristyksen vaikutus energiatalouteen. (Virta. 2011. s.84) 

 

Verrataan Linnoituksen kiinteistöä asuinkerrostaloon vuodelta 1952. Taulukosta nähdään, että 

investointikustannus Rantakadun yläpohjan lisäeristämiselle on noin 5-9 €/yläpohjaneliö. 

Linnoituksen yläpohjan pinta-ala on kappaleessa 2. mainittu 531 m2, joten investointitarve 

yläpohjan uusimiselle on 2655- 4779 €. Vuotuinen säästö lämmityskuluissa olisi noin 9500 

kWh/a, joka tarkoittaa maakaasun hinnalla 0,7029 €/m3 noin 668 €/a. Investointi maksaisi 

itsensä takaisin 7,1 vuodessa. 

Femmassa lisäeristystä on vuosien saatossa tehty vesikattoon ja ovien uusintaan. Seuraava 

järkevä lisäeristys kohde olisi etelä- ja itäosan ikkunat. Femmassa on ikkunapinta-alaa yhteensä 

90,2 m2. Käytetään kappaleessa 2. saatua U-arvoa Femman ikkunoille. Arvioidaan, että U-

arvon pienentäminen 2,9:stä 1,0:aan säästäisi energiaa 15 % vuodessa. Maakaasun hinnalla 

0,0696 €/ m3 saadaan, että säästöä polttoainekuluissa tulisi vuodessa noin 990 € vuodessa. 

Investointitarpeeksi saatiin 36 100 €, joten investointi maksaisi itsensä takaisin 36,5 vuodessa. 
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Hanke ei taloudellisesti ole kannattava, mutta Femman tapauksessa ikkunat ovat niin huonossa 

kunnossa, että vaihto olisi järkevää yleisen viihtyvyyden lisäämiseksi. Kuvassa 43. on esitetty 

miten ikkunan U-arvo vaikuttaa ikkunan pinnan lämpötilaan -10 asteen pakkasessa. 

 

Kuva 43. Ikkunan lämmöneristävyyden vaikutus sisimmän lasipinnan pintalämpötilaan ulkolämpötilan ollessa -

10 ºC ja sisälämpötilan 21 ºC 

Karhulassa ja Poitsilassa ei tarvetta eristämiselle löytynyt. Investoinnillisesti kannattavaksi 

osoittautui Linnoituksen yläpohjan eristäminen selluvillalla. Femmassa pitkä 

takaisinmaksuaika ikkunoiden vaihdolle on este investoinnille, jos ikkunoiden kunto vielä 

rapistuu, ikkunat on vaihdettava.  
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11 INVESTOINTILASKELMAT 

Investointien kannattavuuteen vaikuttavia komponentteja ovat mm. perusinvestointi, 

investoinnista saatavat nettotulot, pitoaika, jäännösarvo ja laskentakorko (Aho 1982). 

Lämmitysjärjestelmien saneerauksessa nettotulot ovat tulosta verrattuna entiseen jo teknisen 

iän päättävään järjestelmään tai taloudellisesti nykyisistä raaka-aineiden hinnoista johtuvaa 

kannattamattomuutta.  

Investointilaskelmat on tehty käyttäen apuna Excel taulukkolaskentaohjelmaa. Laskelmissa 

verrataan uusien järjestelmien kannattavuutta suhteessa vanhaan järjestelmään. Laskelmissa on 

laskettu kokonaiskulut 15 vuoden aikana, sekä vuosittaiset kulut kaikille järjestelmille 

erikseen. Laskentakorkona on käytetty 3 % ja laskennat ovat tehty niin, että ne ottavat 

huomioon polttoaineen hinnan nousun.  

11.1 Takaisinmaksuajan menetelmä 

Takaisinmaksuajan menetelmä ilmoittaa ajan, jolloin investointi on maksanut itsensä takaisin. 

Ajan jolloin investointiin sijoitettu rahamäärä on vapautunut investoinnista. 

Takaisinmaksuajan menetelmiä on kaksi: korottoman takaisinmaksuajan menetelmä ja 

korollisen takaisinmaksuajan menetelmä. Takaisinmaksuajan menetelmällä ei voida määrittää 

investoinnin kannattavuutta, vaan se mittaa hankkeen rahoitusvaikutuksia.  

11.2.1 Korottoman takaisinmaksuajan menetelmä 

Korottoman takaisinmaksuajan menetelmässä hankkeeseen sidotulle pääomalle ei lasketa 

laskentakorkoa. Voidaan käyttää hyvin, kun hankkeeseen sidottava pääoma on omaa pääomaa, 

eikä lainarahaa.  

Koroton takaisinmaksuaika lasketaan yhtälöllä 8: 

∑ 𝑆𝑡 − 𝐻 = 0𝑛∗

𝑡=1    (8) 
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missä 

𝑆𝑡 Investoinnista saatavat nettotulot vuonna t 

𝐻 Perusinvestointi 

Kun nettotulot pysyvät vuosittain samana saadaan takaisinmaksuaika laskettua suoraan 

yhtälöllä 9: 

𝑛∗ =
𝐻

𝑆
    (9) 

Jos vuosittaiset nettotulot kuitenkin vaihtelevat, saadaan koroton takaisinmaksuaika laskettua 

projektin vuosittaisen kumulatiivisen kassavirran avulla. Kun kumulatiivinen kassavirta on ≥ 

0, hanke on maksanut itsensä takaisin. 

11.2.2 Korollisen takaisinmaksuajan menetelmä 

Hyvin usein takaisinmaksuajan laskennassa otetaan huomioon laskentakorko. Korollisen 

takaisinmaksuajan laskennassa lainan korko on otettu huomioon. Korollinen 

takaisinmaksuaika voidaan laskea seuraavalla yhtälöllä 10: 

∑
𝑆𝑡

(1+𝑖)𝑡 − 𝐻 = 0𝑛∗

𝑡=1    (10)

  

missä 

i laskentakorko 

Tässä takaisinmaksuajalta laskettujen nettotulojen nykyarvosta tulee investoinnin suuruinen. 

Jos vuotuiset nettotulot ovat samansuuruisia, korvataan summalauseke jaksollisten maksujen 

nykyarvotekijällä. Takaisinmaksuaika saadaan tämän jälkeen yhtälöstä 11: 
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1−(1+𝑖)−𝑛∗

𝑖
⋅ 𝑆 − 𝐻 = 0   (11) 

Ja edelleen: 

1−(1+𝑖)−𝑛∗

𝑖
=

𝐻

𝑆
   (12) 

Nykyarvotekijät saadaan jaksollisten maksujen nykyarvotaulukosta 

Yrityksen johto voi asettaa hankkeelle oman takaisinmaksuaika vaatimuksensa. Laskemalla 

korollinen takaisinmaksuaika nähdään, että vastaako saatu tulos johdon toivetta, yhtälö13. 

𝑛∗ ≦ 𝑛′   (13) 

missä 

≦ Yhtäsuuri tai pienempi kuin 

𝑛′ Yrityksen johdon asettama maksimiaika investoinnin takaisinmaksuajalle 

Mitä lyhyempi takaisinmaksuaika, sitä kannattavampi hanke on. Vaikka Takaisinmaksuajan 

menetelmät ovat hyvin suosittuja, ovat ne kuitenkin hyvin karkeita laskureita ja niissä on useita 

puutteita.  

Takaisinmaksuajan menetelmät eivät ota huomioon hankkeesta saatavia tuloja takaisinmaksun 

jälkeen. Menetelmiin ei myöskään sisälly pitoajalla tapahtuvien maksutapahtumien huomioon 

ottaminen. Parhaan hyödyn näistä menetelmistä saa, kun niitä käyttää muiden menetelmien 

täydennyksenä, sillä takaisinmaksuajan menetelmät mittaavat lähinnä vain investoinnin riskiä 

ja rahoitusvaikutuksia (Aho 1982). 
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11.5 Nykyarvomenetelmä 

Maksimaalinen takaisinmaksuaika on nykyarvon positiivisuus ehtona. Nykyarvomenetelmässä 

vuotuiset nettotuotot muutetaan diskonttaamalla investointiajankohdan rahamääriksi eli 

nykyarvoiksi. Nykyarvo summa on näiden nykyarvojen yhteenlaskettusumma (NPV). 

Nykyarvo summaa verrataan hankkeen investointimenoihin (HA). Investointi on sitä 

kannattavampi mitä suurempi nykyarvosumma on hankintamenoon verrattuna, yhtälö 14. 

 

 𝑁𝑃𝑉 ≥ 𝐻𝐴     (14) 
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12 ENERGIATUET 

Työ-ja elinkeinoministeriö voi myöntää tukea hankkeisiin yrityksille, kunnille ja muille 

yhteisöille ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin. Hankkeiden 

tulee edistää uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, energiatehokkuutta ja vähentää 

energiantuotannon ympäristöhaittoja. Energiatuella halutaan edistää uusien teknologioiden 

käyttöä ja markkinoille saattamista, jotka parantavat ilmasto- ja ympäristötoimia. Tuen 

tavoitteena on edistää investoinnin käynnistymistä vähentämällä taloudellisia riskejä ja 

parantamalla taloudellista kannattavuutta (Työ- ja elinkeinoministeriö). 

Energiatuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi uusiutuviin energialähteisiin, 

energiatehokkuuteen tai ns. tavanomaiseen teknologiaan liittyvissä investoinneissa enintään 

olla 30 %. Myös muut energiantuotannon ympäristöhaittoja vähentävät investoinnit saavat 

tukea enintään 30 %. 

Vuonna 2015 TEM:n myöntämä tyypillinen tuki uusiutuvan energian investoinneille vaihteli 

10 – 30 %: välillä. Esimerkiksi lämpöpumppu hankkeet saivat tukea tyypillisesti 15 % 

investoinnista (Työ- ja elinkeinoministeriö). 

Tukea haetaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskukseen lähetettävällä hakemuksella. 

Hakemus toimitetaan siihen ELY-keskukseen, joka sijaitsee tuen hakijan kotipaikkakunnalla. 

Tukea pitää hakea ennen hankkeen aloittamista. Jos hankkeen hyväksyttävät kustannukset 

ylittävät 5 000 000 € tai selvityshankkeen hyväksyttävät kustannukset ovat yli 250 000 €, 

päättää tuen myöntämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö (Työ- ja elinkeinoministeriö). 

 

12 VANHOJEN JA UUSIEN JÄRJESTELMIEN HIILIDIOKSIDI-

PÄÄSTÖT 

 12.1 Päästöspekulaatiot 

Vuonna 1992 Rio de Janeirossa solmittiin ensimmäinen kansainvälinen ilmastosopimus. 

Sopimusta täsmennettiin 1997 Kioton pöytäkirjalla, joka tuli voimaan 2005. Kioton 



93 

 

pöytäkirjan sopimus päättyi 2012. Kööpenhaminassa vuonna 2009 oli määrä neuvotella 

uudesta sopimuksesta Kioton pöytäkirjan jälkeen. Kokouksessa tehtiin kompromisseja ja 

lopputuloksesta ei tullut sitovaa.  

EU on asettanut tavoitteen vähentää kasvihuonepäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 

2020 mennessä. Vuoteen 2020 mennessä halutaan myös uusiutuvien energialähteiden käyttö 

nostaa 20 %:iin kokonaisenergian kulutuksesta. 

Päästökaupan osalta EU:n tavoite on vähentää päästöjä 21 % vuoden 2005 päästötasosta 

vuoteen 2020 mennessä. Päästökauppajärjestelmää uudistetaan vuonna 2013, ja se leikkaa 

ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien määrää vuoden 2013 alusta lähtien (ympäristo.fi/EU:n 

ilmasto- ja energiapaketti). 

Taulukko 21. Polttoainekohtaiset CO2 – päästökertoimet (motiva, CO2-laskentaohje) 

 

 

 

 

 

Taulukko 22. Rakennusten lämmöntuotannon CO2-päästöt nykyisillä ja uusilla järjestelmillä. 

Kohde Nykyiset CO2-päästöt, tCO2/vuosi Uudet CO2-päästöt, tCO2/vuosi 
erotus, 
% 

Linnoitus 35,4 20,5 42 % 

Poitsila 39,4 21,0 47 % 
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Karhula 19,7 10,4 47 % 

Femma 20,6 10,8 48 % 

 

Taulukosta 22. nähdään, että lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt lähes puolittuvat, joka 

kohteessa. Pienimmilläänkin erotus on 42 %.  

13 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Laskelmien perusteella lämpöpumput ovat erittäin kilpailukykyisiä verrattuna vanhoihin 

lämmitysjärjestelmiin. Tässä työssä kiinteistöt olivat vanhoja ja niiden menoveden lämpötilan 

asetusarvot olivat korkeita. Menoveden lämpötila vaikutti kuitenkin loppujen lopuksi hyvin 

vähän. Osaltaan tähän on syynä, se, että kaikkiin rakennuksiin mietittiin parhaat ratkaisut 

hybridilämmitysjärjestelmänä, jossa lämmönjakojärjestelmään lämpöä voi tuottaa useampikin 

järjestelmä. Jokaisessa rakennuksessa laskelmien tulos osoitti, että vanha lämmitysjärjestelmä 

kannatti jättää tukilämmitysjärjestelmäksi. Aina vanhaa järjestelmää ei kuitenkaan voi jättää 

rinnalle. Tällöin kysymys voi olla muun muassa vanhan järjestelmän toiminnan heikkoudesta 

tai iästä kiinni. Poitsilassa ja Linnoituksessa vanhat järjestelmät olivat ylimitoitettuja, joka 

osaltaan paransi uusien järjestelmien kilpailukykyä verrattuna vanhaan järjestelmään. Kaikille 

rakennuksille laskettiin elinkaarikustannukset. Vanhojen järjestelmien elinkaarikustannukset 

verrattuna uusiin järjestelmiin olivat jo 15 vuoden laskentajaksolle erittäin suuria. Kaikkein 

parhaiten uusien järjestelmien energiansäästöt huomasi juuri elinkaarikustannuksissa, mutta 

myös laskettaessa hiilidioksidipäästöjä uusille ja vanhoille järjestelmille. Erot olivat todella 

suuria ja jos tämä työ toteutettaisiin kokonaisuudessaan voitaisiin hiilidioksidipäästöjä 

vähentää.  
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14 YHTEENVETO 

Tässä työssä käsiteltiin lämmitysjärjestelmiä, polttoaineita ja rakennusten ominaisuuksia. 

Työssä laskettiin jokaiselle rakennukselle vuosittainen lämmitys ja lämmitystehon tarpeet. 

Tuloksia verrattiin nykyisiin kulutustietoihin, sekä normeerattuihin kulutuksiin. Rakennusten 

uusille lämmitysjärjestelmille laskettiin investointilaskelmia, joissa käytettiin 

nykyarvomenetelmää ja korollisen takaisinmaksuajan menetelmää. Myös rakennusten 

lisäeristämistä mietittiin ja käytiin läpi lisäeristämisen investointikustannuksia ja hyötyä. 

Työstä teki mielenkiintoisen se, että kaikki kohteet olivat hyvin erilaisia. Vaikka Poitsilassa ja 

Linnoituksessa vanha kattila oli sama, niin niiden polttoaineet erosivat. Tikankadulla taas 

vaikka molemmissa oli ilmalämmitysjärjestelmä, niin Karhulan rakennus on teollisuushalli, 

jossa muodostuu päivisin paljon lämpökuormaa, kun taas Femma toimii kokoonpano- ja 

myyntitilana. Femmassa oli myös rakennuksen puolikkaaseen asennettu vesikiertoisen 

lattialämmitys verkosto, joka ei ole ollut käytössä.  
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