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Diplomityön tavoitteena oli tarkastella perinteistä poistoilmanvaihtoa käyttävän kerrostalon 

lämmöntalteenottoa menetelmällä, joka yhdistää poistoilmalämpöpumpun ja maalämpöpumpun 

toiminnat. Nostamalla maalämpöpumpulle tulevan veden lämpötilaa saadaan nostettua järjestelmän 

COP-arvoa, jolla on suuri merkitys laitteen energiateknisen toiminnan kannalta.  

Laskelmat tehtiin Suomen rakennusmääräyskokoelman ohjeiden mukaisesti käyttämällä MX6- 

energiaohjelmaa sekä simuloimalla kylmäprosessia. Tulokset yhdistettiin taulukkolaskentaohjelmassa, 

ja näin saatiin teoreettinen säästölaskelma, joka perustuu arvioituun kuukausittaiseen energian 

keskikulutukseen, ts. taseeseen.  

Työssä todettiin, että poistoilmalämpöpumppu saattaisi kuluttaa poistoilman lämmöntalteenotossa 

liikaa sähköä, työssä tarkoitetulla tavalla. Kulutus olisi enemmän kuin maalämpöpumpun COP-arvon 

parantamisella saatava rahallinen hyöty. Koneellisen poistoilman välittämän energian tehokas käyttö 

on kuitenkin yksi mahdollisuus säästää maalämpöreikien poraamisessa, jos kerrostalossa harkittaisiin 

kokonaan maalämpöön siirtymistä. 
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The aim of the Master’s Thesis was to search possibility to use exhaust gas heat recovery warm pump 
technology combined with ground source heat pump. The selected target was theoretical apartment 
house which could represent nominal 1960´s based construction. By raising the temperature of 
water  that  is  going  to  ground  source  heat  pump,  it  is  possibility  to  improve  its  coefficient  of  
performance, which have significant role in its function.  

The calculations were based on the series of the construction rules of Finland, for example simulating 
the house´s monthly energy consumption with MX6 energy software. Also the refrigeration 
technology was simulated by its software and the results were combined with spreadsheet software. 
By combining the results, man was able to create the theoretical calculation of money savings. 

The results of this final thesis were that exhaust gas heat recovery warm pump might have too big 
electricity consumption. The electricity consumption was simulated to be bigger than it would be 
reasonable be recovered by using ground source warm pump´s improved coefficient of performance 
(COP). However the efficient use of exhaust air heat recovery technology is one of the key 
technologies to be considered if apartment house is evaluating the change of the primary heat 
source to ground source heat pump. 
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JOHDANTO

 

Työn tavoitteena on tutkia, onko ilmanvaihdon lämmöntalteenotto asuinkerrostalosta 

teknillis-taloudellisesti kannattavaa kaksivaiheisen ja kompressorikäyttöisen 

lämpöpumpputekniikan avulla.  

Ilmastonmuutosta aiheuttavasta hiilidioksidin määrästä ilmakehässä sekä näiden 

keskinäisestä yhteydestä on viime vuosina keskusteltu kiivaasti. Kenellekään ei liene 

epäselvää hiilidioksidin ja sen kaltaisten kaasujen syy-yhteys ilmastonmuutokseen. 

Globaalissa mittakaavassa fossiilisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa yli 56 prosentin 

osuuden hiilidioksidiksi painotettujen kasvihuonekaasujen päästöistä.  Euroopassa 

kotitalouksien aiheuttaman CO2-päästön on arvioitu olevan jopa 40 prosenttia 

kokonaishiilidioksidipäästöstä. (Motiva 2014a.)  

Suomessa energiateollisuus on suurin kasvihuonekaasujen päästäjä. Johtuen myös 

energiaintensiivisen teollisuuden suuresta määrästä, myös teollisuuden osuus 

kasvihuonepäästöistä on suuri.  

Teollisuuden aiheuttamiin lukuihin verrattuna kotitalouksien energiankulutus tuntuu 

pieneltä. Kylmät ilmasto-olosuhteet yhdistettynä kirjavaan rakennustapaan eri 

vuosikymmeninä tekevät säästöpotentiaalista kuitenkin merkittävän. Tilastokeskuksen 

mukaan, asunto-osakeyhtiöiden perusjoukosta (n. 79 000 kpl) noin 38 000 on yli 500 

m2:n  rivitaloja  ja  yli  700  m2:n kerrostaloja.  Näin laskien isojen rivi- ja kerrostalojen 

määrä on siis ainakin 38 000 kpl, sillä jotkut yhtiöt sisältävät enemmän kuin yhden talon. 

Näistä otokseen otetuista yhtiöistä puolet on rakennettu ennen vuotta 1979. Uusien 

asuinkerrostalojen rakennustahti on ollut pienempi kuin takavuosina, joten uusien 

talojen merkitys päästöjen alentajina on vähäinen. (Tilastokeskus, asunto-

osakeyhtiöiden talous.)  

Vastauksena kasvaville päästöille Euroopan unioni on asettanut rakennusten 

energiatehokkuusdirektiivin (2002/91/EY). Tavoitteena on vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä parantamalla rakennusten energiatehokkuutta.  

Tässä työssä tarkastellaan erityisesti 1950- 1970 luvuilla rakennettujen kerrostalojen 

rakennusajalle yleisen koneellisen poistoilmanvaihdon hyödyntämistä energian 

kulutuksen vähentämisessä ja talteenotetun energian uudelleen hyödyntämisessä 
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rakennuksen lämmittämisessä. Työssä ei tarkastella muita ilmanvaihtoratkaisuja tuolta 

ajalta, kuten koneellista tulo-poisto- tai painovoimaista ilmanvaihtoa. Työssä keskitytään 

pistetalon ilmanvaihdon tutkimiseen. Pistetalossa poistoilmanvaihto tulee 

rakennuksesta ulos yhden poisto yhteen kautta. Lamellitalot ovat siis rajattu 

tutkimuksesta pois. Lamellitalossa koneellisen poistoilmanvaihdon ulostulopisteitä on 

kaksi tai useampia. 

Poistoilmanvaihdon ulos puhallettavan lämpötilan alentamista ja siitä saatavan energian 

talteenottoa on nykyisin harjoitettu perinteisillä ilma-ilmakennoilla sekä 

maalämpöpumppuun kytketyllä ilma-nestelämmönvaihtimella. Poistoilman lämpötilan 

laskiessa maalämpöpumpun COP- arvon on todettu laskevan, sillä kompressori joutuu 

tekemään suuremman työn pitääkseen yllä tiettyä lämpötilaa tietyllä tehomäärällä. 

Tarkoituksena on siis tarkastella, voidaanko yhden kylmäprosessivaiheen lisäämisellä 

poistoilman lämmöntalteenotossa nostaa maalämpöpumpun COP ylemmäs, saada 

samalla lisää tehoa järjestelmästä ja myös samalla saada tämä lisäenergiamäärä 

edullisemmin kuin pelkällä maalämpöpumppuun kytketyllä ilma-vesipatterilla.  

Ilmanvaihdon lämpöhäviön osuus vanhassa kerrostalossa on lähteestä riippuen 25–50 % 

talon ostoenergian kulutuksesta. (Tee parannus. 2014)  
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ENERGIATASE

 

Energiatase kuvaa primäärienergian muuntumista loppukulutukseksi. Taseessa 

erotellaan primäärienergian hankinta, varastomuutokset, energian tuotanto ja muunto, 

energian loppukulutus ja raaka-ainekäyttö. (Tilastokeskus 2014. b.) 

Energiatase vastaa kysymykseen, mistä energia tulee, mihin se voi varastoitua ja mihin 

se menee. Energiaa ei synny tyhjästä, mutta se voi muuttaa muotoaan. Energiatasetta 

käytetään esimerkiksi energian talteenoton ja hyödyntämisen suunnitteluun, 

prosessiturvallisuuden arviointiin, prosessien toiminnan selvittämiseen ja 

lämmönsiirtopintojen ja lämmönsiirrinten mitoittamiseen. Energiatasapainoon 

vaikuttavat tulevien ja lähtevien aineiden lämpötilat ja ominaislämpökapasiteetit, 

virtausmäärät, lämmönsiirtokertoimet ja pinta-alat, reaktioissa sitoutuva ja vapautuva 

energia sekä systeemin lämmitys ja jäähdytys. (LUT luentomateriaali 3.) 

 

2.1 Energiatse kerrostalossa

 

Asuinkerrostaloa kuvattaessa energiatase tunnetaan myös lämpötaseena, sillä lämmitys 

on kerrostalon oleellisin energiankäyttökohde. Lämpöä voidaan hallita lämmittämällä 

kiinteistöä esimerkiksi kaukolämmöllä, mutta myös kaukojäähdytys toimii lämpöä 

säätelevänä tekijänä. Laitteiden kuluttama sähköenergia muuntuu viime kädessä aina 

lämmöksi, vaikka tähän johtava prosessi voikin olla monivaiheinen.  Muita 

lämmönlähteitä asumisen ympäristössä ovat mm. ihmiset, joista irtoaa lämpöä heidän 

ympärilleen, sekä aurinko, joka paistaa vaihtelevalla teholla eri vuorokauden- ja 

vuodenaikoina. Vähäisessä määrin nykyaikaisessa kerrostalossa lämmönlähteenä voi olla 

myös jokin muu niistä lukuisista lämmönlähteistä, joita tavataan rakentamisen 

yhteydessä, esimerkiksi kaasu, pilke tai maalämpö. 
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Kuva 1. Rakennuksen lämpötase tyypillisessä 50–70-luvun kerrostalossa (Lähdettä 

mukaillen, Tee Parannus images). 

Kuvasta 1 nähdään, että tyypillisen asuinkerrostalon rakennusosien energiahäviöiden 

erot voivat olla isojakin. Jokainen asuintalo on yksittäistapaus, joka on asukkaidensa 

summa. Yhdellä rakennuksen osa-alueella, esimerkiksi ilmanvaihdolla, voi olla kuvassa 

esitettyä suurempikin painoarvo rakennuksen energiankulutuksessa, jos kyseinen 

rakennusosa toimii tarkoitustaan varten määrättyä toimintatapaa vastaan, esimerkiksi 

ilmanvaihto tasapainottamattomana. Tällöin vedon tunne saatetaan korvata 

korkeammalla sisäilman lämpötilalla, joka nostaa kiertoveden lämpötilaa, ja kasvava 

energiahäviö muodostuu useammasta yhtäaikaisesta ja toisistaan riippuvasta tekijästä. 

Lämmityksellä katetaan rakennuksen tilojen sekä lämpimän käyttöveden energiantarve. 

Primäärienergian kulutuksella on vuorokaudesta ja vuodenajasta riippuvia säännöllisiä ja 

epäsäännöllisiä jaksoja. Primäärienergian tarve on suurimmillaan kylmillä talvikeleillä 

sekä vuorokaudenaikoina, jolloin ihmiset peseytyvät, kuten arkiaamuina ja lauantai-

iltoina.  Lämmityksen hyvällä ohjauksella voidaan tehdä säästöjä sellaiseen kohteeseen 

verrattuna, jossa lämmönsäätö tapahtuu pääosin manuaalisesti.  

Auringon vaikutus rakennuksen lämmityksessä on rajallinen mutta kuitenkin merkittävä. 

Auringon vaikutus on vähäinen silloin, kun lämpöenergian tarve olisi suurin eli 

talvikeleillä. Kesällä ympäristön ollessa lämmin lämpövirta kääntyykin sisäänpäin, jolloin 

rakennuksen lämpiäminen voi olla jopa haitallisen suurta.  
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Auringon säteilyn vaikutusta rakennukseen voidaan tulkita auringon korkeus- ja 

atsimuuttikulman avulla. Vastaavat kulmat rakennuksen seinään nähden ovat osuma- ja 

suuntakulma. Ikkunoiden kohdalla edellä mainittujen kulmien lisäksi, kun huomioidaan 

vuorokausittainen aurinkoinen aika sekä ikkunapuitteiden aiheuttama varjostus, voidaan 

säteilylämmön määrästä puiteaukon neliötä kohden nähdä se, että aurinko paistaa 

voimakkaimmillaan rakennuksen sisälle maaliskuussa sekä syys- lokakuussa. 

(Ilmatekniikan suunnitteluopas osa 2. )  

Ihmiset luovuttavat olemassa olollaan lämpöä ympärilleen kehon korkeamman 

lämpötilan johdosta n. 70 W:n teholla. Kuitenkin eri rakennustyypeissä on nähtävissä 

eroavaisuuksia keskimääräisessä lämmönluovutuksessa rakennuksen bruttoneliömetriä 

kohden.  

Taulukko 1.  Rakennustyypin vaikutus ihmisen keskimääräisen luovutuslämmön 

määrään. 

 

Lämpöhäviöt kerrostalon katon kautta ovat keskimäärin 2–6 % 

kokonaislämmönkulutuksesta. Kerrostalojen asuintilojen yläpuolinen tila on usein 

puolilämmin ja varattu varastotilaksi, epäviralliseksi kerhotilaksi tai se on muuten vain 

olemassa mutta käyttämättömänä. Tämän puolilämpimän tilan olemassaolo vähentää 

lämpövirtaa asunnon ja katon pinnoitteen välillä eristyksen läpi. Yläpohjan pinta-ala 

suhteessa seinien ja ikkunoiden määrään on myös pienempi.  

Lämpimän ilman pyrkiessä ylöspäin alapohjan eristyksellä on myös marginaalinen 

vaikutus 50–70-luvulla rakennetun kerrostalon lämpöenergian kulutukseen. Alapohjan 
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yläpuolinen tila on usein varattu yleisiksi varastotiloiksi, kulkuväyliksi, väestösuojiksi sekä 

pyykinpesutiloiksi. Näiden tilojen sisälämpötila on laskettu hieman huoneistojen 

lämpötilaa alemmaksi, ja toisaalta kylmän tuntuista lattiaa ei yleisissä tiloissa koeta 

epämiellyttäväksi, koska yleisesti käytetään kuitenkin jalkineita. 

Lämpimän käyttöveden päätyessä lopulta viemäriin aiheutetaan rakennukseen 

keskimäärin 17–21 %:n lämpöhäviö. Lämmin käyttövesi on rakennukseen tultaessa 

yleisesti noin 4–7 °C, ja se lämmitetään vähintään 55 °C lämpötilaan. Lämpimän 

käyttöveden osuus kokonaisveden kulutuksesta riippuu käyttäjän kulutustottumuksista, 

mutta lämpimän veden erillinen mittaus asuinkerrostalossa vähentää 

säännönmukaisesti myös kokonaisveden kulutusta. Mikäli erillistä lämpimän 

käyttöveden kulutusta ei ole erikseen ilmoitettu, käytetään vesimäärän arvioimisessa 

kerrointa 0,4. (Rakennusmääräyskokoelma, RakMk, D5.) 

Viemäriin päätyvän veden luonne on enemmän pulssimaista kuin tasaista, ja siksi 

lämmöntalteenotto tästä osasta on haasteellisempaa. 

Ulkoseinien ja ikkunoiden aiheuttama lämpöhäviö riippuu rakennusosan 

lämmönläpäisykyvystä, ilmanpitävyydestä sekä ulko- ja sisäilman välisestä 

lämpötilaerosta. Pinta-alallisesti mitattuna rakennuksen vaippa muodostaa 

huomattavasti suuremman rakennusosan kuin ylä- ja alapohja ja on siksi huomattavasti 

suuremmassa merkityksessä kerrostalorakennuksen energiankulutuksen kannalta. 

Nykyisin rakennettavien rakennusten seinien ilmanpitävyys mitataan erikseen ja 

eristeiden määrä on moninkertainen tarkasteltavan ajanjakson rakentamistapaan 

nähden.  
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2.2 Rakennusmääräysten kehittyminen
 

 
Rakennusmääräysten tiukentuessa uudisasunnon käyttämä vuosittainen 

kokonaisenergian määrä tuotettua rakennusneliötä kohden tulee väistämättä 

laskemaan, esimerkiksi kuvan 2 mukaan. Mera-kerrostalo eli matalaenergiarakennus, 

kuluttaisi laskennallisesti vain 31 % lämmitysenergiaa verrattuna vuonna 2005 

rakennettuun kerrostaloon. Ylivoimaisesti suurin säästö saadaan aikaiseksi ilmanvaihdon 

energiatehokkuutta parantamalla.  

Kuva 2. Mera-kerrostalon parannettu rakenne säästää kokonaisenergian kulutuksessa 

kerrostalokohteessa. (Airaksinen, Matilainen) 

Matalaenergiarakentaminen ei ulotu vielä 60- ja 70-lukujen aikana rakennettuihin 

rakennuksiin. Kuvan 2 mukaan ilmanvaihdon osuus energiankulutuksesta on todella 

suuri, jopa lähes puolet. Kun huomioidaan Ilmavuodot, jotka ovat hallitsematonta 

vuotoa rakennuksen sisään, osuus kasvaa entisestään.
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Ulkovaipparakenteen energiatehokkuus on ilmanpitävyyden ja eristyskyvyn yhteensä 

aikaansaama ominaisuus. Rakennusmääräykset ottivat kantaa seinärakenteen U-arvoon 

60- ja 70-lukujen vaihteessa, jolloin seinän U-arvon miniminä pidettiin 0,81 W/m²K. 

Myöhemmin 70-luvulla määräyksiä tiukennettiin, jolloin uudeksi U-arvoksi tuli 0,7 

W/m²K. Kirjoitushetkellä olemme 2012 asetettujen rakennusmääräysten vaikutuksen 

alla ja uudisrakennuksissa seinän U-arvon laskennallinen vertailutaso on 0,17 W/m²K 

vaihteluvälin maksimin ollessa 0,6 W/m²K. Ikkunoiden U-arvot ovat kehittyneet tasolta 

2,8 tasoon 0,7 W/m²K.  

Taulukosta 2 on huomattavissa, että vuosien 1985 ja 2003 välinen U-arvon tiukennus on 

melko maltillinen. Kuvan 2 esimerkkirakennuksen rakennusvuoden 2005 

energiamääräyksissä sovelletaan vuoden 2003 määräyksiä. Määräysten tiukennus 

uudisrakennukselle on vuoden 2008 jälkeen ollut jo suhteellisen tiukkatahtista, kahden 

vuoden välein tapahtuvaa. 

Taulukko 2. Rakennusluvan vireille tulovuoden perusteella vaadittu rakennuksen vaipan 

maksimi-U-arvo, W/m² C° (Rakennusmääräyskokoelma C3). 

Rakennusmääräyksen vireilletulo vuosi 

Rakennusosa   

Ennen 
12/196
8 

jälkeen 
01/196
9 

´01/197
6 

´01/197
8 

´01/198
5 

´10/200
3 

´01/200
8 

´01/201
0 

´01/201
2 

Lämpimät tilat 

Ulkoseinä 0,81 0,81 0,70 0,35 0,28 0,25 0,24 0,17 0,17 

Maanvarainen alapohja 0,47 0,47 0,40 0,40 0,36 0,25 0,24 0,16 0,16 

ryömintätilainen alapohja 0,47 0,47 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,17 0,17 
ulkoilmaan rajoittuva 
alapohja 0,35 0,35 0,35 0,29 0,22 0,16 0,16 0,09 0,09 

yläpohja 0,47 0,47 0,35 0,29 0,22 0,16 0,15 0,09 0,09 

ovi 2,20 2,20 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,00 1,00 

ikkuna 2,80 2,80 2,10 2,10 2,10 1,40 1,40 1,00 1,00 

Puolilämpimät 

Ulkoseinä 0,81 0,81 0,70 0,60 0,45 0,40 0,38 0,26 0,26 

Maanvarainen alapohja 0,60 0,60 0,60 0,60 0,45 0,36 0,34 0,24 0,24 

ryömintätilainen alapohja 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,30 0,28 0,26 0,26 
ulkoilmaan rajoittuva 
alapohja 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,30 0,28 0,14 0,14 

yläpohja 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,30 0,28 0,14 0,14 

ovi 2,20 2,20 2,00 2,00 2,00 1,80 1,80 1,40 1,40 

ikkuna 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 1,80 1,80 1,40 1,40 
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2.3 Rakennuksen energiaselvitys
 

 
Rakennuksen kuluttaman lämmitysenergian kulutusta rajoitetaan myös muilla tavoin 

kuin rakenteiden U-arvoja parantamalla. Kokonaisenergian määrää tarkastellaan 

uudisrakennuksen lupavaiheessa energiaselvitysmenettelyn kautta. Energiaselvitys 

koostuu Rakennusmääräyskokoelman (myöh. RakMk) D3:n, rakennuksen 

ominaislämpöhäviön, , (W/K), laskennallisesta arvosta ja tämän arvon vertailusta 

ominaislämpöhäviötehon vertailutasoon. Ilmanvaihtojärjestelmän tehokkuus ja tämän 

ominaissähköteho, SFP-luku, ("specific fan power"), ilmastoinnin tehokkuusluku, 

(kW/m³/s) on laskettava. Rakennuksen lämmöntuotantotapaa, lämmitystehoa ja 

kesäaikaista jäähdytystä on myös tarkasteltava. Näiden tietojen perusteella on 

rakennukselle laskettavissa  energiatodistus, jolla voidaan vertailla rakennuksen 

vuosittaista energiankulutusta. (Liite 3). Vuosienergian kulutus on normitettavissa 

Jyväskylän kaupungin lämmitysvyöhykkeiden kautta vertailukelpoiseksi 

energiatodistukseksi. Energiatodistuksella voidaan vertailla rakennusten kuluttamaa 

vuosienergiankulutusta toisiin rakennuksiin ja normituksella huomioidaan eri 

ilmastovyöhykkeiden vaikutus. 01.06.2013 astui voimaan nykyisen kaltainen 

energiatodistus, jonka asettama perusvaatimus uudisrakennukselle on luokka C. 

(MX6_energia v6.3.2, laki rakennuksenenergiatodistuksesta 50/2013,  RakMk D3) 
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KYLMÄTEKNIIKKA

 

Kylmätekniikalla on tarkoitus saada jokin materiaali, asia tai alue lämmitettyä tai 

jäähdytettyä hallitusti. Maalämpöpumpun toiminta perustuu kylmätekniikkaan, jossa 

kylmäaineen olosuhdemuutoksilla aikaansaadaan lämpöenergian siirtymistä 

tarkoituksenmukaisesti, maavesikiertopiiristä laitteen kautta varaajaan tai toiseen 

vesikiertopiiriin. Tässä työssä on tarkoitus tarkastella koneellisen poistoilmanvaihdon 

jäähdyttämistä maalämpöpumppuun liitetyn poistoilmalämpöpumpun avulla. Näin 

tehtynä poistoilman lämpötila saataisiin laskettua reilusti pakkasen puolelle, energia 

siirrettyä vesikiertopiiriin, joka maalämpöpumpun avulla siirtää energian takaisin 

lämmitysveden tai lämpimän käyttöveden kiertoon.  

 

3.1 Yleistä prosessista
 

 
Kylmälaitoksen toiminnan kannalta on tärkeää, että ymmärretään laitoksen toiminta 

myös teoriatasolla. Ilman ilmiöiden tuntemusta ei ole mahdollista ymmärtää 

syvällisemmin laitoksen käyttäytymistä käytännön tilanteissa. (Hakala 2007) 

 

Kylmälaitoksen kiertoaineena toimii jokin lukuisista kylmäaineista, joita on 

kylmäaineisiin liittyvän historian aikana tutkittu jo vuosikymmenien ajan. Kuuluisin niistä 

on aiemmin hyvin yleisesti käytössä olleet CFC-aineet, joita kutsuttiin freoneiksi. Freonin 

käyttöön liittyi ympäristöongelmia, joten niiden käytöstä luovuttiin, ensin kieltämällä 

uusien laitteiden valmistaminen tällaisien laitoksien täytöllä ja myöhemmin käytön 

kieltämisenä kokonaan. (Hakala 2007) 

 

Useimmissa kylmäkoneistoissa kylmän tekeminen perustuu kiertoprosessiin, jossa 

koneistossa kiertää kylmäaine. Kylmäprosessin peruslaitteita ovat höyrystin, lauhdutin, 

paisuntaventtiili sekä kompressori. Höyrystimessä kylmäaine höyrystyy ympäristöä 

matalammassa lämpötilassa (Kuva 5). Tällöin tapahtuu lämmönsitomista ympäristöstä 

kiertoprosessiin ja ympäristön lämpötila lauhtuu. Lauhduttimessa, tulistettu kylmäaine 

jäähdytetään ympäristön lämpötilaa hyväksikäyttäen, jolloin kylmäaineesta poistuu 

tulistus ja kylmäaine lauhtuessaan alkaa pisaroida. Paisuntaventtiilin tehtävänä on 

nesteytyneen kylmäaineen höyrystäminen osittain tai kokonaan riippuen 
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käyttökohteesta. Paisuntaventtiilissä paine laskee nopeasti, mikä mahdollistaa 

höyrystymisen. Kompressorin tehtävänä on kierrättää kylmäainetta. Höyrystimen ja 

kompressorin välillä voidaan käyttää myös jälkihöyrystintä, jonka tehtävänä on tehdä 

höyrystyneeseen kaasuun pieni tulistus. Näin estetään pisaroiden päätyminen 

kompressoriin. Pisarat kompressorissa saattavat rikkoa venttiileitä, vaurioittaa pintoja, 

tai pahimmassa mahdollisessa tapauksessa kompressorille tulee nesteisku. Nesteisku 

rikkoo kompressorin. Jälkihöyrystimen ylimitoittaminen tulistaa kaasua, mikä aiheuttaa 

kompressorin jälkeisen kaasun olotilassa turhaa lämmönnousua, jolla on vaikutusta 

kylmäkaasuun, kompressorin voiteluun ja tätä kautta kompressorin kestävyyteen. 

(Hakala 2007) 

 

 
Kuva 3. Kylmäprosessin kaavio, peruskomponentit 

(Hakala 2007). 

 

Kuvassa 4 on esitetty edellisen prosessin vaiheet log p, h -tilapiirroksena. Kompressorille 

tulevan  höyrystyneen  kylmäaineen  olotila  on  kuvassa  –30  °C  ja  paine  n.  14 bar abs. 

Käytännön kylmäainepiirissä olisi kompressorin edessä vielä tulistin, jolla tulistettaisiin 

esim. 5 K:n verran kaasua ennen sen johtamista kompressorin imupuolelle. Tällä 

suojellaan kompressoria mahdolliselta nesteiskulta, joka voisi vahingoittaa 

kompressoria. Kompressorin nostaessa kaasun painetta, myös lämpötila nousee ja näin 

myös entalpia. Teoreettisessa kylmäprosessissa liikutaan vakioentropiakäyrää pitkin, 

pisteestä 1 pisteeseen 2. Käytännön kylmäprosessissa tilapiste 2 muuttuu tilapisteeksi 5, 
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jonka etäisyys on noin kolmanneksen kauempana kuin janan 2 – 6 pituinen väli. 

Puristuksen lämpöhäviö aiheuttaa sen, että prosessi ei ole puhtaasti isentrooppinen 

vaan käyrä kaartuu hs- piirroksessa enemmän oikealle. (Hakala 2013) 

 

3.2 Kylmäaineiden ympäristövaikutukset

 

Kylmälaitoksen kiertoaineena toimii jokin lukuisista kylmäaineista, joita on 

kylmäaineisiin liittyvän historian aikana tutkittu jo vuosikymmenien ajan. Kuuluisimpia 

ovat CFC-yhdisteet eli freonit, jotka olivat aiemmin hyvin yleisesti käytössä. Freonien 

käyttö oli menneisyydessä perusteltua, koska ne olivat hyvin tehokkaita kylmäteknisessä 

käytössä. Freonin käyttöön liittyi ympäristöongelmia, joiden olemassa oloa ei alun perin 

tunnettu. Näiden käytöstä luovuttiin, ensin kieltämällä uusien laitteiden valmistaminen, 

Myöhemmin tällaisien laitoksien huoltaminen ja täyttäminen ja lopulta käytön 

kieltämisenä kokonaan.  

(Hakala 2007 ja 2013) 

 

Taulukko 3. Kasvihuonekaasujen GWP-kertoimet (Ilmasto.org) 

Kaasu Elinaika (v) GWP 20v GWP 100v 
Hiilidioksidi 50-200 1 1 
Metaani 12 72 25 
Dityppioksidi 114 310 298 
HFC:t 1,4-270 437-12 000 124-14 800 
PFC:t 2600-50 000 5 210-8 630 7 390-12 200 
SF6 3 200 16 300 22 800 
CFC:t 45-1 700 5 310-11 000 4 750-14 400 
HCFC:t 1,3-17,9 273-5 490 77-2 310 
Halonit 16-65 3 680-8 480 1 640-7 140 
        

 

GWP-kertoimilla voidaan vertailla toisiinsa kasvihuonekaasuja, joiden 

lämmitysvaikutukset ja viipyminen ilmakehässä vaihtelevat. Kylmäainekaasujen otsonin 

tuhoavaa vaikutusta kuvataan ODP-luvulla. ODP-luvulla ilmoitetaan suhteellista 

otsonihaitallisuutta ("ozone depletion potential"). Referenssilukuna käytetään kaasun 

R11- lukua, joka on 1 asteikolla 1–10. (Kylmäainetilanne 2008.) 
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TEWI-luvulla ("total equivalent warming potential") ilmoitetaan kylmälaitoksen 

elinaikanaan aiheuttama kasvihuonehaitallisuus kg:ina CO2:ta. TEWI- luvut ilmoitetaan 

yleensä 100 vuoden aikajaksolle laskettuna. Asteikko on luvusta 0 ylöspäin. 

(Kylmäainetilanne 2008.) 

 

Mitä suurempia GWP-, ODP- ja TEWI- luvut ovat, sitä suurempia vaikutukset ilmastoon 

ovat. Muita kylmäaineisiin liittyviä luokituksia ovat myrkyllisyysluokitus, 

syttymisherkkyysluokitus sekä kylmäaineseosten turvallisuusluokitus. (Kylmäainetilanne 

2008.) 

 

 

 
Kuva 4. Kylmäaine R744, hiilidioksidin, log p,h -tilapiirros. Kylmäprosessi. (Mukaillen 

R744 hs- diagrammi). Liite 5. 

 

Pisteessä 6 lauhdutin on poistanut kaasusta tulistuksen, ja prosessin edetessä kaasu 

alkaa pisaroida välillä 6 ja 7. Kaasun kosteuden määrä prosentteina voidaan määrittää 

kriittisestä pisteestä lähtevän 10-linjan perusteella siten, että pisteen 6 lähellä kosteus 

on vähäinen ja pisteessä 7 kaikki kaasu on muuttunut nesteeksi. Siirryttäessä pisteestä 7 

vasemmalle neste alijäähtyy. Kylmäprosessille alijäähtymisen lisääminen pienentää 

pisteen 3 entalpian määrää lisäten prosessin hyvyyttä, kylmäkerrointa. Alijäähtyminen 

voidaan käsittää prosessin ilmaisena lisänä, sillä perinteisen kylmäprosessin ajatellaan 

siirtyvän paisuntaventtiilille pisteestä 7. Käytännön alijäähdytys on luokkaa 3–5 K. 

(Hakala 2007.) 
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3.3 Kylmäaineiden nimeäminen ja jaottelu

 

Kylmäaineiden nimeäminen aloitettiin, kun lähes kaikki kompressorit käyttivät 

kiertoaineenaan halogeenihiilivetyjä. Halogeenihiilivedyt syntyvät, kun hiilivedyn 

vetyatomeja korvataan halogeenimolekyyleillä. (Röyttä 2007.) 

 

Kylmäaineen nimi alkaa R-kirjaimella ("refrigerant"), jota seuraa numero. Numerokoodi 

ilmaisee aineen koostumuksen. Hiilivedystä CmH2m+2 saatu halogeenihiilivety 

 merkitään symbolilla ( )( )( ) .  

 

Cl-atomeja ei merkitä, sillä loput atomit ovat niitä. Lisäksi, mikäli molekyylissä on vain 

yksi hiiliatomi, (m-1=0) jätetään nolla merkitsemättä. Esimerkiksi R12 eli 

dikloridifluorometaani CCl2F2 on R12 = R012 

 

Tässä ensimmäinen numero on C-atomien määrä (0+1=1). Toinen numero on H-atomien 

määrä (1-1=0). Kolmas numero kertoo F-atomien määrän (2). Koska hiilellä on neljä 

sidoselektronia, ovat loput merkitsemättömät atomit Cl-atomeja (4-2=2). Mikäli 

molekyylissä on useampi hiiliatomi, voi muiden ryhmien paikka vaihdella, vaikkei 

koostumus muutukaan. Näitä monomeerejä erotetaan toisistaan numerokoodin 

jälkeisillä kirjaimilla, kuten R134a. (Röyttä 2007.) 

 

Rengasyhdisteet merkitään käyttämällä koodin alussa C-kirjainta (”cyclic”), esim. 

RC318.(Röyttä 2007.) 

 

Atseotrooppisille seoksille on varattu tunnukset R500:sta ylöspäin. Atseotrooppinen 

seos käyttäytyy puhtaan aineen tavoin esimerkiksi höyrystymisessä tai lauhtumisessa, 

jos paine pysyy vakiona. (Röyttä 2007; Hakala 2007) 

 

Epäorgaanisille aineille on varattu tunnukset R700:sta ylöspäin. Tunnukset 

muodostetaan siten, että 700:n yli menevä luku merkitsee molekyylipainoa.  

Tseotrooppisille seoksille käytetään tunnuksia R400:sta ylöspäin. (Röyttä 2007;  Hakala 

2007)  
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Tseotrooppi on seoskylmäaine, jonka höyrystyminen ja lauhtuminen tapahtuvat tietyllä 

lämpötilavälillä, vaikka paine pysyy vakiona (Hakala 2007). 

 

Tunnukset jaetaan virallistamisjärjestyksessä. Eri seossuhteet erotellaan toisistaan 

käyttämällä tunnuksen perässä kirjainta (Röyttä 2007). 

 

CFC-kylmäaineet 

CFC-kylmäaineet ovat täysin halogenoituja hiilivetyjä (eivät sisällä lainkaan vetyä), jotka 

sisältävät klooria, fluoria ja hiiltä ("Chloro-Fluoro-Carbon"). Ne ovat Suuren otsoni- ja 

merkittävän kasvihuonehaitallisuuden omaavia kylmäaineita. Käyttö on kielletty uusissa 

laitoksissa ja laitteissa 1.1.1995 alkaen. Käyttö on kielletty huollossa 1.1.2001 alkaen. 

(Suomen kylmäyhdistys 2008.) 

 

HCFC-kylmäaineet 

HCFC-kylmäaineet ovat osittain halogenoituja hiilivetyjä. Ne ovat pienen otsoni- ja 

merkittävän kasvihuonehaitallisuuden omaavia kylmäaineita. Käyttö on kielletty uusissa 

laitoksissa ja laitteissa 1.1.2000 alkaen. Käyttö on kielletty huollossa 1.1.2010 alkaen. 

Käyttö on huollossa kierrätetyllä aineella sallittu 31.12.2014 saakka. Käyttö on kielletty 

huollossa 1.1.2015 alkaen. (Suomen kylmäyhdistys 2008.) 

 

HCFC-kylmäaineita ei suomessa kierrätetä, ainoastaan tuhotaan. Tämän vuoksi niiden 

käyttö huoltotoiminnassa loppui käytännössä kokonaan Suomessa jo 31.12.2009. 

Uusissa kylmälaitoksissa käytettävien kylmäaineiden ODP-luvun on oltava 0. 

(Suomen kylmäyhdistys 2008.) 

 

HFC-kylmäaineet 

HFC-kylmäaineet ovat osittain halogenoituja hiilivetyjä, jotka sisältävät fluoria, hiiltä ja 

vetyä ("Hydro-Fluoro-Carbon"). Ne ovat otsonihaitattomia mutta merkittävän 

kasvihuonehaitallisuuden omaavia kylmäaineita. 

 

PFC-kylmäaineet 

Täysin halogenoituja hiilivetyjä, jotka sisältävät ainoastaan fluoria ja hiiltä, ("Per-Fluoro-

Carbon"). Ne ovat otsonihaitattomia, mutta merkittävän kasvihuonehaitallisuuden 

omaavia kylmäaineita. HFC- ja PFC-kylmäaineiden käyttö on uusissa laitteissa ja 
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laitoksissa sallittu. Käyttö on kielletty uusien ajoneuvoja ilmastointilaitteissa 1.1.2011 

alkaen. Käyttö on kielletty kaikkien ajoneuvojen ilmastointilaitteissa 1.1.2017 alkaen.  

 

Yleisimpien käytettyjen kylmäaineiden otanta on jaoteltu liitteessä 4. 

 

3.4 Kylmäaineiden aiheuttama otsonikato

 

CFC-aineiden on todettu tuhoavan otsonikerrosta reaktiossa, jossa kloorin on todettu 

toimivan katalyyttinä. CFC-aineet sisältävät klooria, fluoria ja hiiltä ja ovat rakenteeltaan 

erittäin kestäviä. Kestävyytensä ansiosta ne ehtivät nousta troposfääristä, jossa 

oleskelemme, stratosfääriin, jossa mm. valon fotonit ovat huomattavasti energisempiä. 

Näiden energisten fotoneiden vaikutuksesta freonimolekyylit alkavat hajota molekyyli 

kerrallaan, ja näin kloori vapautuu stratosfääriin. Seuraava reaktiokaavasarja osoittaa 

kloorin haitallisuuden yläilmakehän otsonille: 

+ +     (1) 

+ +     (2) 

+ 2      (3) 

Kloori reagoi otsonin kanssa erottaen happea otsonista ja liittäen sen itseensä. Näin 

muodostuu kloorioksidi, joka ei ole kovin kestävä molekyyli, sekä happimolekyyli. 

Kloorioksidi reagoi happiradikaalin kanssa luovuttaen hapen happiradikaalille, jolloin 

muodostuu klooriradikaali sekä happimolekyyli. Happiradikaalin reaktiivisuus riittää 

myös purkamaan otsonin sidoksen, jolloin muodostuu lisää happiradikaali ja 

happimolekyylejä. Kloori kykenee toimimaan katalyyttinä tässä kemiallisessa 

reaktiokierroksessa tuhansia kertoja ennen poistumistaan stratosfääristä ja näin purkaen 

lukemattomia otsonimolekyylejä. Otsonin on todettu suojelevan maapalloa haitalliselta 

UV-säteilyltä. UVB- säteilyn on todettu aiheuttavan mm. ihosyöpiä sekä aiheuttavan 

muita geneettisiä epämuodostumia. (Chemwiki). 

 

Otsonikadosta ei kannettu huolta ennen kuin Sherwood Rowland ja Marino Molina 

havaitsivat kloorifluorihiilivetyjen ja korkeaenergisten fotonien fotolyysin ja prosessi sai 

nimen, Rowland–Molinan-teoria otsonin ehtymisestä ("Rowland-Molina theory of  

depletion") (Chemwiki). 
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3.5 Ilman jäähdytys 

 

Ilmastoinnin jäähdytys voidaan toteuttaa suorahöyrystyksellä, jolloin jäähdytyspatterin 

pintalämpötila pysyy suurimmaksi osaksi vakiona tai välillisenä, jolloin jäähdytyspatterin 

pintalämpötila muuttuu koko jäähdytysprosessin ajan (Hakala 2013). 

 

Jäähdytyksessä prosessin suunta on kohti patterin pintalämpötilaa, jos patterin 

pintalämpötila on matalampi kuin ilman kastepiste. Jos patterin pintalämpötila on 

korkeampi kuin kastepiste, on prosessin suunta suoraan alaspäin, koska kosteus ei 

tiivisty patterin pinnalle. (Hakala 2013.) 

 

Tarvittava jäähdytysteho V (h h ) (4) 

jossa 

= ilman tiheys

V = ilmavirta 

h = ilman alkuentalpia  

h = ilman loppuentalpia  

 

Entalpiaeron, ilmavirran ja tiheyden tulosta saadaan lämpöteho. Tämä on ns. 

kokonaisjäähdytysteho, joka sisältää sekä tuntuvan jäähdytystehon että ilman 

kuivaamiseen tarvittavan tehon. Tuntuva jäähdytysteho on se osa tehosta, jota voidaan 

käyttää lämpökuormien kompensointiin. Tuntuva jäähdytysteho on teho, jolla ilmaa 

pitää lämmittää, jotta päästään lämpötilaan 1. Tuntuva jäähdytysteho on esitelty 

kaavassa 2. Ilman kuivaamiseen käytetty teho saadaan laskettua käyttämällä 

entalpiaeroa kaavassa 3.  (Hakala 2013.) 



22 
 

   
 

 
Kuva 5: Tuntuva jäähdytysteho (Hakala 2013). 

 

ää  (5) 

 

ä ö =   (6) 

 

Jos ilmaa jäähdytetään patterilla, jonka pintalämpötila muuttuu koko ajan, suuntautuu 

prosessi kaartaen kohti kulloistakin patterin pintalämpötilaa. Laskenta ei eroa edellisestä 

tavasta mitenkään muuten kuin että välivaiheita on enemmän. (Hakala 2013.) 

 

 

Kuva 6. Patterin pintalämpötilan muuttuessa jäähdytyskäyrän kulkusuunta muuttuu 

Mollier-ix-käyrässä kulloisenkin pisteen mukaan (Hakala 2013). 
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3.6_Höyrystintyyppejä 

 

Kuivahöyrystin eli DX-höyrystin 

Kylmäainekäytössä jäähdyttävä lämmönvaihdin saa massavirtansa 

paineenalennusventtiilin kautta, jolloin höyrystimessä tapahtuu kylmäaineen 

höyrystymistä. Höyrystyminen on energiaa sitova tapahtuma, ja kaasun ympäristö, 

lämmönvaihdin, jonka läpi ilma virtaa, jäähtyy. DX-termi tulee sanasta "dry expansion". 

Kuivahöyrystin nimenä on hieman harhaanjohtava, sillä paineenalennusventtiililtä tuleva 

kaasu-nesteseos on äärimmäisen harvoin pelkkää kaasua. Yleisemmin 

paineenalennusventtiilin jälkeen kaasu on kaasun ja nesteen seos jollakin suhteella. 

Kaasuseoksen ei myöskään tarvitse olla 100-prosenttisesti tulistunutta, kun se lähtee 

höyrystimestä. Höyrystimen jälkeen ja kompressorin edellä on usein vielä jälkihöyrystin, 

joka estää pisaroiden haitallisen pääsyn kompressorille. Kyseinen höyrystintyyppi on 

yleisin käytössä oleva höyrystintyyppi, varsinkin pienemmissä järjestelmissä. 

 

 
Kuva 7: DX-kuivahöyrystin QLEN. Kuva on otettu kaasun ulostulo-otsapinnan suunnasta. 

(Luvata 2014) 

 

 



24 
 

   
 

 
Kuva 8. Kuivahöyrystin, kaksivaiheinen ja limiliitetty. Paineenalennusventtiileiltä 1 ja 2 

tuleva kylmäaine johdetaan yhtä pitkiä putkia pitkin höyrystimen kylkeen.  

 

Märkähöyrystin ("Flooded evaporator") 

Nestemäisen kylmäaineen tulva- tai ylitäyttöhöyrystimen (eng. flooded evaporator tai 

liquid overfeed evaporator) toimintaperiaate on hieman DX-höyrystimestä eroava. 

Toisin kuin DX-höyrystimessä, ylitäyttöhöyrystimestä lähtevä kaasu on aina 

sataprosenttisesti tulistettua. Höyrystimeen ajetaan enemmän kylmäainenestettä kuin 

höyrystin pystyy missään olosuhteessa höyrystämään. Neste ajetaan lämmönvaihtimeen 

alakautta, jotta kaasun mukana kulkeva öljy saadaan pysymään sekoittuneena 

nesteessä. Neste purkautuu lämmönvaihtimen yläosasta suuremmista aukoista 

kokoomasäiliöön, jossa nestepinnan tasoa tarkkaillaan. Höyry erottuu nesteestä, ja 

pisarat eivät pääse höyryn mukana kiertoon.  

 

Märkähöyrystimen etuja DX-höyrystimeen nähden on tehokkaampi toiminta 

lämmönsiirrossa, lämmönvaihdon hyötysuhde. Lämmönvaihtimessa on varmistettu, että 

kylmäaineen nestepuolella ei ole kuivia kohtia, joten lämmönsiirron tehokkuus on 

suurempi. Tämä tarkoittaa suurempaa kapasiteettia käytettyä pinta-alaa kohden. Koska 

kokoomasäiliöstä lähtevä kaasu on saturoitunutta mutta ei pitkälle tulistunutta, sen 

lämpötila on matalampi. Matalampi lämpötila edistää kompressorin elinikää, ja 

kompressori voi toimia tehokkaammin. (Luvata 2014.) 
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Kuva 9: Ylitäyttöhöyrystin (Ref-Wiki). 

Ylitäyttöhöyrystintä käytettäessä on usein valtaosa järjestelmän kylmäaineesta 

höyrystimessä ja sen kokoomapullossa. Järjestelmän ominaisuuteen kuuluu, että 

korkeapainepuolella höyryn virtaus on pientä mutta samalla tasaista. Tästä syystä 

järjestelmä on myös helposti haavoittuva ja kylmäaineen valintaan kannattaa panostaa. 

Järjestelmän ylitäyttäminen johtaa höyrystimen tulvimiseen ja kompressorin 

nesteiskuun. Kylmäaineen vajaus johtaa paineenalennusventtiilin toiminnan 

häiriintymiseen ja joissakin tilanteissa jopa höyrystimen osittaiseen kuivumiseen.  

(Ref-Wiki) 
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ILMANVAIHDON AIHEUTTAMA OSTOENERGIAN HÄVIÖ

4.1 Perinteinen 60- ja 70-lukujen ilmanvaihto

 

Kohdassa 2.1 esitellyn kaavion mukaan valtaosa rakennuksen ostoenergian häviöistä 

kulkeutuu ulos ilmanvaihdon kautta. Kaavio esittää perinteisen 1960- ja 70-luvulla 

rakennettujen rakennusten ominaisuutta. 1950-luvun kerrostaloissa on vielä yleisesti 

painovoimainen ilmanvaihto. 

 

Ilmanvaihto on varustettu 2-nopeusjärjestelmällä, jossa yöaikainen puhallus on 

puoliteholla, joskus jopa alemmalla, ja normaali nopeus tai vaihtoehtoisesti tehostus on 

käytössä oletettuina suihku-, ruoanlaitto- yms. aikoina. Melko usein törmää jakoon, 

jossa käytössä on ajastimella noin 12 h:n puolinopeus ja 12 h:n tehostus muutaman 

tunnin jaksoissa, yöaikana puhallusnopeus on hitaammalla. RakMK D5:ssä on 

laskentaohje vuorokautiselle näennäiskäyntiajalle, kun käyttöajat tiedetään tunnin 

tarkkuudella kuukausittain.  

 

Rakennuksen ilmanvaihto toteutetaan yleisesti siten, että rakennus olisi ulkoilmaan 

nähden alipaineinen. Ulkoilmavirran tulisi olla 0,35- 0,40 dm³/s/m², joka vastaa 

ilmanvaihtokerrointa 0,5 1/h, kun huonekorkeus on 2,5 m. Rakennuksen alipainetason ei 

tulisi yleensä olla suurempi kuin 30 Pa. Huonetilakohtaisesti, muiden kuin 

käyttötarkoitukseltaan asuinrakennusten sekä uudempien rakennusten, joiden 

ilmanvaihto on tarkoitettu molempiin suuntiin koneellisesti toimivaksi, ilmavirtojen 

arvot vaihtelevat rakennusmääräysten mukaisesti. (RakMk D2.) 

 

Asuinrakennuksen painetaso on käytännön syistä yleensä muutaman Pa:n ja 10 Pa:n 

välillä. Jo 20 Pa:n paine rakennuksen ja ulkoilman välillä saa aikaan esimerkiksi sen, että 

ovien aukaiseminen tuntuu raskaalta ja että oviaukon kohdalla tuntuu voimakas 

ilmavirta. 

 



27 
 

   
 

 Kuva 10. Painovoimainen ja koneellinen poistoilmanvaihto (Taloyhtiön 

energiakirja 2011). 

 

Edellä kuvattujen ilmanvaihtotapojen suurimpia ongelmia on, että ilma puhalletaan ulos 

ja ilman sisältämä lämpöenergia menee täysin hukkaan. Vasta 2000-luvun alussa 

rakennusmääräysten kiristyttyä alkoi ilmestyä myös kerrostaloihin koneellisia tulo-

poistoilmanvaihtojärjestelmiä, joissa lämpö otetaan talteen ja käytetään edelleen. Usein 

nämä järjestelmät siirtävät poistoilmasta energiaa tuloilmaan ja ovat asuntokohtaisia.  

(Taloyhtiön energiakirja 2011.) 
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4.2 Rakennusten koko

 

Energian talteenottomäärää tarkasteltaessa on huomioitava rakennusten koko. 

Rakennukset, jotka ovat tyypiltään johdannossa mainittuja asunto-osakeyhtiöitä ja joissa 

on enemmän kuin 6 asuntoa, rajataan käyttämällä luottamuksellista aineistoa laadituista 

energiatodistuksista. Saadun tilaston mukaan (Taulukko 4) on määritelty 

keskiarvokerrostalo, jolla on koneellinen pistepoisto. Vertailun vuoksi, vanhin yhtiö, 

johon todistus on laadittu, on rakennettu vuonna 1906. Uusin kohderakennus on 

rakennettu vuoden 2008 aikana. Tätä uudempien rakennusten 

rakennuslupahakemuksissa on oltava energiatodistus, joten erillisen energiatodistuksen 

laatiminen ei tule tällöin kyseeseen. Rakennusten keskiarvon ympärille on kasaantunut 

suurin otanta, joka tekee otannasta suurin piirtein luotettavan. Otannassa suurin 

yksittäinen kerrostalo ei ole merkittävästi isompi kuin keskiarvo, ja muutama 

pienkerrostalo on joukossa. (Luottamuksellinen lähde: Insto Tuomari Oy, 2014)  

 

Taulukko 4. Tilastotietoa rakennustietokannasta, jonka perusteella on määritetty ns. 

keskiarvokerrostalon koko. 

Rak vuosi ka     1975,8 
Rak vuosi min     1906 
Rak vuosi maks     2008 
Rak-v. ka 
kerrostalo     1968 
Rak-v. ka rivitalo     1986 
        
Yhtiöiden ka m2 1947 br m2   
        
Kerrostalo ka 2593 br m2 1968 

Rivitalojen ka 1018 br m2 1986 

        
Kerrostalo suurin 2843 br m2   
Kerrostalo pienin 527 br m2   

 

Otannan perusteella voidaan päätellä, että kun jätetään suurimpien kaupunkien 

keskustojen yli 100 asunnon yhtiöt pois laskuista, Ruuhka-Suomen ulkopuolisen 

kerrostaloyhtiön koko on melko todennäköisesti n. 2500–2700 br.-m², ja se olisi 

rakennettu 1960–1970-lukujen aikana.  
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4.3 Energian kulutus
 

Rakennuksen tilojen ja käyttöveden lämmityksen tarvitsema energia laskettiin MX6- 

energiaohjelmalla. MX6:n versio 6.3.2 laskee rakennuksen teoreettisen 

energiantarpeen, mm. lämpöenergiantarpeen, johtumisenergiat, sähköenergian, ja 

huomioi mm. henkilö- ja aurinkokuormituksen. Ohjelmalla ei ole mahdollista laskea 

jäähdytetyn rakennuksen dynaamisia kuormia, joita tarvitaan lähinnä toimistokäytössä 

olevan uudisrakennuksen energiaselvitykseen. Laskenta perustuu ympäristöministeriön 

rakentamismääräyskokoelman osiin RakMk C2, C3, D3 ja D5. 

Rakentamismääräyskokoelma antaa talojen rakentamiseen liittyvän 

minimimääräystason määräysten ja ohjeiden kautta. Määräysten ja ohjeiden ei ole 

tarkoitus olla liian sitovia, mutta niillä ohjataan korjaus- ja uudisrakentamisen suuntaa 

esimerkiksi määräämällä sallitut seinärakenteen U-arvot.   

Syitä, joihin nämä annetut ohjeet perustuvat tai sitä, mistä saadut tulokset ovat 

tarkemmin peräisin, ei ole tässä työssä tarkoitus pohtia sen enempää. Ohjelmiston 

laskentametodia on käsitelty muissa teoksissa, mm. lopputöissä, oppikirjoissa ja 

rakennusmääräyksissä itsessään, ja siksi se rajataan tämän työn ulkopuolelle.  
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Kuva 11. Esimerkki: rakennuksen vuosienergian tarve on laskettu MX6-

energiaohjelmalla.  
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Taulukko 5. Kuukausikohtainen lämmöntarve asuntojen tilan lämmittämisessä.  
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4.4 Talteenotettavissa oleva energia

 

Tarkasteltavan keskimääräisen kohteen ilmanvaihtomäärän voidaan todeta yleisesti 

olevan 0,35 dm³/s/m²:n ja 2 600 br.-m²:n perusteella 910 dm³/s poistoilmaa. 

 

On todettu, että asumisesta tulee sisäilmaan kosteuslisää, jolla on vaikutusta lämpötilan 

ohella poistoilman entalpiatasoon. Mitattu tulos perustuu 49 mitattuun 

kerrostaloasuntoon, jotka on valittu eri puolilta Suomea ja edustavat omalta osaltaan 

joko puu- tai betonirakenteisen kerrostalon mitattuja olosuhteita. Kerrostalojen osalta 

on saatu pienempiä kosteuden määrän tuloksia kuin omakotitalojen osalta. Ilmiöön 

vaikuttavina syinä on oletettu olevan pientalojen mitattu pienempi ilmanvaihto. Muita 

rakennuskohtaisia tekijöitä ovat mm. rakennuksen tiiveys ja asukasmäärä. Asumisesta 

johtuva kerrostalon sisäilman kosteuslisän on todettu olevan taulukon 6 mukainen 

(Vinha, Korpi, Kalamees s.68). 

Taulukko 6: Asumisesta johtuvan kosteuslisän määrä kerrostalossa, g/m³ (Vinha, Korpi, 

Kalamees s.68). 

 

Talteenotettavan energian määrän laskenta suoritettiin käyttämällä Ilmatieteen 

laitoksen tuottaman rakennusfysikaalisen testivuoden 2004 ilmoittaman lämpötilan ja 

kosteus olosuhteiden mukaan ilmastovyöhykkeellä I. Lähtötietoaineisto on kerätty 
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liukuvana tuntikeskiarvona, jossa vuoden jokaisen tunnin keskiarvolämpötila, ilman 

suhteellinen kosteuspitoisuus, tuulensuunta sekä voimakkuus on ilmoitettu tunnin 

mittaisella aika-askeleella. 

Ulkoilman on oletettu korvaavan poistoilmanvaihdon aiheuttama vajaus rakennuksen 

sisällä. Laskennassa huomioitiin taulukon 5 kosteuden- ja lisälämmöntuotto 

rakennuksen sisällä. Ulkolämpötilan ja rakennuksen lämmön- ja kosteudentuottokykyä 

on käsitelty tutkimuksessa Asuinrakennusten ilmanpitävyys, sisäilmasto ja energiatalous 

(2005.) 

 Ulkoilman kylläinen höyrynpaine: 

P = 10( , , ( , ) , ( , ) , /( , ))         (7) 

Jossa 

P = kylläinen höyrynpaine

 T= ulkoilman lämpötila °C 

Ulkoilman höyrynpaine: 

P = P (
%)                        (8) 

jossa 

P = Ulkoilman höyrynpaine                        (9)

P = kylläinen höyrynpaine, ulkoilma  

RH-% = ilman mitattu kosteuspitoisuus 

 

Ulkoilman absoluuttinen kosteus: 

P =
( ,

                     (10) 

jossa 

P = Ulkoilman absoluuttinen kosteus                                              (11) 

p = ilmanpaine 101 kPa 
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Sisäilman kosteus 

RH P + RH                      (12) 

jossa 

RH = Sisäilman kosteusmäärä  

P = Ulkoilman absoluuttinen kosteus  

RH = sisäilman kosteuslisä  

 

Sisäilman höyrynpaine 

P = ,                     (13) 

jossa 

P = sisäilman höyrynpaine  

p = ilmanpaine 101 kPa 

RH = Sisäilman kosteusmäärä  

 

Sisäilman kylläinen höyrynpaine lasketaan samoin kuin ulkoilman kylläinen höyrynpaine.  

P = kylläinen höyrynpaine, sisäilma  

Sisäilman kosteus: 

RH =                    (14) 

jossa 

RH = Sisäilman kosteus  

P = sisäilman höyrynpaine  
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P = kylläinen höyrynpaine, sisäilma  

 

Sisäilman entalpia 

h = 1 T + RH (1,93 T + 2500)                    (15) 

jossa 

h = entalpia 

T = Sisäilman lämpötila  

1,93 = yhtälön kokeellinen lineaarinen sovite 

 RH = Sisäilman kosteus  

 

Ilman tiheys 

= , ( )

( , ) ( , )
                     (16) 

jossa 

= ilman tiheys 

p= ilman paine 

T = Sisäilman lämpötila  

RH = Sisäilman kosteus  

 

Lämpöteho jäähdytyksessä –20°C:een 

P = V ( 20°C)                              (17) 

jossa 

P = lämpöteho ilman jäähdytyksessä 20°C: een   
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V = poistoilman virtaus
m
s

 

h= entalpia kJ/kg K 

= ilman tiheys 

 

Vallitsevan sisälämpötilan ollessa suhteellisen tasainen ilman tiheyden muutokset ovat 

lähinnä kosteuden aiheuttamia. Sisäilman entalpian laskemiseksi otettiin Ilmatieteen 

laitoksen mittaus ilmastovyöhykkeellä 1 (testivuosi 2004), ja siitä saadaan liukuvana 

keskiarvona ulkolämpötila ja -kosteus, mittaus vuoden jokaiselle tunnille. Sisäilman 

kosteus saatiin lisäämällä asuinrakennuksen kosteustuotto ulkolämpötilan perusteella. 

Sisälämpötila korjattiin kesäaikaisen lämpötilan nousun huomioivaksi. Kuvaajat 1 ja 2 

antavat tämän laskennan tuloksen. Kuvaaja 1 kuvaa entalpia eroa poistoilman 

jäähdytykselle, jossa ilma jäähdytetään –20 °C asti. Kuvaaja 2 huomioi mm. ilman 

tiheyden ja poistoilmamäärän, ja tästä saadaan teho, kW, poistoilman teoreettiselle 

talteenottomaksimille.  

Kuva 12. Poistoilman entalpia, loppulämpötilaan –20 °C asti jäähdytettynä. Entalpia ero 

kuukauden funktiona. 
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Kuva 13. Poistoilmasta saatavissa oleva teho. Poistoilman jäähdytys –20 °C, –10 °C, –5 °C 

ja 0 °C:iin. 

Kuvaajasta 2 nähdään sisäilman olosuhteiden olevan suhteellisen tasaisia ja kesän 

kuumimpaan aikaan energiaa on enemmän saatavissa. Poistoilman lämpötilan laskiessa 

jäähdytyksessä energian saanto ilmavirrasta kasvaa. Energian tarve rakennuksen 

lämmitykseen on kuitenkin vähäinen silloin, kun energian saanti poistoilmavirrasta on 

suurimmillaan. Käyttöveden tarve on ympäri vuoden suhteellisen tasainen. 

Poistoilmasta talteenotetun energian määrä on riittävä talon kerrostalon lämmitykseen 

suurimman osan vuotta, kuten kuvasta 3 nähdään. Kylmimpään aikaan vuodesta 

primäärilämmönlähteenkäyttö on pakollista hyvien sisäilmasto-olosuhteiden 

ylläpitämiseksi. 
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Kuva 14. Poistoilman energiasisällön riittävyys lämminvesikierron ja lämmityksen 

käyttöön. Kompressorin työ ei ole mukana. 

 

 

Kuva 15. Kuukausikohtainen tehokeskiarvo, jossa ilma jäähdytetään –20 °C:een. 

Höyrystinpatterin teho kuukausikohtaisesti on saatavissa laskemalla liukuva keskiarvo 

kuukauden teoreettisista saantotehoista. Heinä-, elo- ja syyskuun korkeampi saantoteho 

olisi leikattavissa pois varsinaisen patterin mitoituksesta, sillä ei välttämättä ole 

kannattavaa mitoittaa patteri hetkellistä tehoa vastaavaksi, jos valtaosan ajasta prosessi 

kärsisi siitä. Kuvaajan perusteella mitoittamalla patteri 60 kW:iin saadaan linja, jonka 
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lähellä ovat kuukaudet, joissa lämpöteho ei enää riitä.  Vastaavasti niiltä kuukausilta, kun 

energian talteenoton määrä ylittää tarpeen, ylimääräinen talteenotto olisi tuhlausta 

puutteellisen varastoinnin takia.  

4.5 Ilman jäähdytyksen kulku

 

Voimakkaassa ilman jäähdytyksessä vektorit tulevat Mollier ix-diagrammissa pitkiksi. 

Jäähdytettävä sisäilma on suhteellisen kuivaa, mutta mentäessä pakkasen puolelle 

käyrän on mukailtava kosteuskylläisyyskäyrää, jolla kastepiste on. Käyrästöstä nähdään, 

että ensimmäinen osa vektorista, h1–h2, on pituudeltaan 2/3 ja toinen pätkä 1/3. 

Näiden kahden pisteen raja sopii likimain merkin 0°C kohdalle, jonka alapuolella 

kondensio muuttuu jääksi. 
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Kuva 16: Jäähdytysprosessin kulku Mollier ix-käyrällä.  

Ilmanvaihtokoneen siirtämä vesimäärä on melko iso, vaikka ilman kosteus, RH-%, 

pysyykin keskimäärin alhaisena. Tammikuun aikana ilmanvaihtokone siirtää vettä 

kaasumaisessa muodossa n. 9 300 kg, kun elokuun korkein määrä on n. 24000 kg. 
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Kuva 17. Ilmanvaihtokoneen siirtämä vesimäärä kilogrammoina kuukauden aikana. 

Jos prosessi mitoitetaan siten, että ilmavirran ensimmäinen vaihe ei mene ilman 

jäätymispisteen alapuolelle, 2/3 ilmavirran energiasta voitaisiin ottaa talteen 

tässä vaiheessa. Toisen vaiheen jäähdytys vaatii jo sulatusjakson, sillä tässä 

vaiheessa ilman vesihöyry alkaa jäädä kiinni patterin pintaan.  Entalpia pisteessä 

h1=35,7 kj/kg, h2= –18 kJ/kg, jonka vesipitoisuus 0,00077 /  ja h3=24 

kj/kg. Ilman kuivaamiseen käytetty teho oli kuvan 16 mukaan h1–h3, joten 11,7 

kj/kg menee ilman kuivaamiseen.  

Patteriin jäätynyt vesihöyry voidaan sulattaa joko 1) lämmittämällä patteria 

poistoilmavirralla, jolloin lämpöä ajetaan perinteiseen tapaan taivaalle, 2) 

käyttämällä kylmäainekiertoa sulatusjaksona, jolloin kaasu kiertää päinvastaiseen 

suuntaan kuin prosessissa normaalisti tai 3) käyttämällä apuna esimerkiksi 

ulkoilman korkeaa lämpötilaa, jolloin talteenottolaite muuttuisi tutumman 

ulkoilmavesilämpöpumpun toiminnan kaltaiseksi.  
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JÄÄHDYTYSTALTEENOTON TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS

5.1 Menetelmän esitys

 

Coolpack simulointi ohjelman yksivaiheisella DX-höyrystinprosessi simuloinnilla voidaan 

simuloida kylmäprosessia ja parametreja muuttamalla etsiä haluttuja tuloksia. Kun 

tiedetään, että vuosikeskiarvona saatavalle höyrystimelle olisi n. 61 kW, voidaan tällä 

tiedolla etsiä sopivalla kylmäaineella prosessin seuraavia pisteitä.  

Taulukko 7. Coolpack- simuloinnilla saatuja jäähdytyksen prosessiarvoja. 

R404a   M R404 
    

Lauhd max 

°C °C kg/s COP 
P komp 
kW 

P 
höyrystin P lauhd Lämpö °C 

-30 25 0,5 2,188 27,49 60,13 85,48 49,3 
-25 25 0,5 2,523 24,43 61,64 84,26 47,1 
-20 25 0,5 2,933 21,52 63,13 83,14 45 
-15 25 0,5 3,446 18,74 64,59 82,13 43,1 
-10 25 0,5 4,105 16,08 66,03 81,19 41,4 
-5 25 0,5 4,98 13,54 67,43 80,33 39,8 
0 25 0,5 6,195 11,1 68,79 79,53 38,4 

 

Kompressorin työ kasvaa kylmän tuoton edetessä, kun lauhtumislämpötilana pidetään 

vakiotasoa. Kompressorin työ on sähköä kuluttava osa prosessissa, joten lämpötilojen –

20 °C jälkeen on perusteltua rajoittaa sähkön tarvetta prosessissa. Simuloinnin läpi on 

havaittavissa, että lauhduttimen teho ei oleellisesti kasva sähkötehon kasvaessa. 

Kun kompressorin sähkön tarvetta on rajoitettu taulukossa 8, havaitaan että –20°C 

kylmempään COP- arvo ei enää laske yhtä dramaattisesti kuin pisteen lämpimämmällä 

puolella. Höyrystimen puolella, jota poistuva ilma lämmittää, saanto kasvaa sitä 

enemmän, mitä enemmän höyrystymislämpötila nousee. Lauhduttimen puolella, josta 

lämpö siirretään prosessista eteenpäin, tehot ovat melko tasaisia.  
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Taulukko 8: Coolpack- simuloinnin korjattuja ja oikaistuja prosessipisteitä. 

R404a   M R404 
    

Lauhd 
max 

°C °C kg/s COP 
P komp 
kW P höyrystin P lauhd 

Lämpö 
°C 

-30 25 0,5 3,007 20 60,13 78,76 37 
-25 25 0,5 3,082 20 61,64 80,28 39,8 
-20 25 0,5 3,157 20 63,13 81,78 42,5 
-15 25 0,5 3,446 18,74 64,59 82,13 43,1 
-10 25 0,5 4,105 16,08 66,03 81,19 41,4 

-5 25 0,5 4,98 13,54 67,43 80,33 39,8 
0 25 0,5 6,195 11,1 68,79 79,53 38,4 

 

 

 
Kuva 18. Taulukon 7 osoittamat prosessipisteet. 
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Kuva 19. Taulukon 8 korjattuja prosessipisteitä. 

Taulukon lämpötiloissa –17 °C:sta lämpötilaan –20 °C on havaittavissa kohta, jossa 

tulistuneen kaasun lämpötila ja lauhduttimen teho ovat korkeimmillaan. Tästä kohtaa 

prosessin saanto on suurin. Pisteen kohdan muodostumiseen tosin vaikuttaa käsin ajettu 

kompressorin maksimisähköteho, jonka kohdalle kupru muodostuu. Tarkempi 

optimointi kannattaa tehdä, kun tiedetään haluttu sähkön kulutus tarkemmin.  

 

Kuva 20. Kuvakaappaus Coolpack- ohjelman 1-vaiheisen DX-prosessisimuloinnin log p,h-

diagrammista 
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5.2 Lämmin käyttövesi
 

Esimerkkitalon lämpimän käyttöveden kiertojohdon mitoitus RakMk D1:n 

mukaan: 

 (18) 

 

Esimerkkitalossa on 32 asuntoa, ja siellä ajatellaan olevan myös 1 yhteinen tila, 

kuten saunatila. Lämpimän käyttöveden vesipisteiden normivirtaamien summa 

on 19,8 dm³/s. Suurin mitoitusvirtaama RakMk D1:n kuva 2:n ja sivun 37 

taulukon mukaan on 1,35 dm³/s. Nomogrammiin asetettuna saadaan putken 

koko DN50. Virtauksen huipputehovaatimus on kuitenkin niin suuri, että 

järjestelmä vaatii varaajan toimiakseen. Lämpöpumppu voi ajaa poistoilmasta 

saatua energiaa varaajaan, josta energia on otettavissa nopeasti lämpimän 

käyttöveden kiertoon. Lämpimän käyttöveden tarve vaihtelee vuorokauden eri 

aikoina, mutta tämän vaihtelun tarkastelu rajataan pois tästä työstä, sillä 

lämpimän käyttöveden tarve kuukaudessa on tässä työssä käyttökelpoisempi 

arvo. 
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5.3 Lämmitys
 

Kaukolämmityksellä esimerkkitalon lämmitys kustannukset olisivat vuodessa 

(tehontarve kWh)/1000 80MWh                      (19) 

verran. Kokonaiskustannuksiksi tulisi 24 450 €/a. 

Vertailtaessa koneellisen poiston tekemää säästöä alkuperäiseen kustannustasoon on 

tarpeen laskea jäähdytyksen taso useammalla eri jäähdytyksen asteella. Jäähdytys 

laskettiin käyttämällä loppulämpötiloja –20 °C, –10 °C, –5 °C ja 0 °C. Lopuksi laskettiin 

vielä kaksi tapausta, jossa poistoilmalämpöpumpun tilalle laitettiin korvaava 

teoreettinen lamellipatteri, jonka hyötysuhde oli 1.  

Poistoilman jäähdytyskäyrän –20 °C kaksi viimeistä arvoa ovat lamellipatterin käytöllä, 

jossa ilma jäähdytetään 0 °C:een ja +5 °C:een asti. Energia, joka jää vajaaksi talon 

lämmityksestä lämpöpumpulla, otetaan kaukolämpöverkosta. Yhteiskustannuksiltaan 

lamellipatterin käyttö on edullisempaa kuin poistoilmalämpöpumpun ja maalämmön 

yhdistelmä, vaikka maalämpöpumpun COP- arvo jää pienemmäksi ja lämpötehon määrä 

jää matalammaksi.  

Kuva 21. Poistoilman jäähdytyksen energian talteenoton huomioima kerrostalon 

lämmitysenergian kokonaiskustannus. 

 

Kaukolämmön korvaaminen poistoilman lämmöntalteenotolla alentaa asunto-

osakeyhtiön lämmityskustannuksia kuvan 21 ja 22 mukaan. Laskennassa ei kuitenkaan 
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ole huomioitu kaukolämmön eri vuodenaikaan tapahtuvia hinta muutoksia, vaan on 

oletettu kustannuksen olevan ympäri vuoden 80 €/MWh. Sähkön hintana käytettiin 130 

€/MWh, joka sisältää energiamaksun lisäksi sähkön verot ja siirron. Kuvan 22 

tapauksessa käytettiin tarpeisiin nähden liian pientä maalämpöpumppua, jolla laskettiin 

kuukausittaisen kokonaisenergian määrän suhteen käyttötunteja ja niistä koituvia 

kustannuksia. Käyttöveden energiantarve oli tasainen koko vuoden aikana, rakennuksen 

lämmitysenergian tarve muuttui kuukausittaisen tarpeen (Taulukko 5) mukaan.  

Kuva 22. lämpöpumpun ja kaukolämmön yhteiskustannus eri jäähdytysohjelmilla, kun 

energiantarve on muuttumaton. 

 

Kaukolämmön korvaaminen sähköllä toimivalla lämpöpumppujärjestelmällä muuttaa 

rakennuksen lämmityksestä koituvien CO - päästöjen suhdetta. Lämpöpumpulla on COP- 

arvo, joka pitää huomioida. Lämmöntuotossa yhden kWh:n tuottaminen kaukolämmöllä 

ja lämpöpumppuratkaisulla antaa erilaisen CO - lukeman. Vertailuarvona käytetään 

liitteen 1 mukaisia kaukolämmön erillistuotannon hiilidioksidipäästöjen luokkia A–K. 
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Paras on luokka A, jonka hiilidioksidiekvivalenttiarvo on 20 kg CO /MWh. Ryhmä L 

käsittää alueet, joita ei ole mainittu liitteen 1 mukaisilla alueilla A–K.  

CHP-tuotannon hiilidioksidiekvivalentti arvo määräytyy hyödynjakomenetelmän mukaan 

kolmen viimeisen vuoden perusteella. Sähkön keskimääräinen CO - päästön määrä on 

Suomen keskimääräisen sähkönhankinnan päästökerroin laskettuna viiden vuoden 

liukuvana keskiarvona. 

 

Taulukko 9. Rakennuksen lämmityksen hiilidioksidin tuotto vuodessa eri 

lämmöntalteenotto lämpöohjelmilla.  

CO2 tuotto Ryhmä 
A   Ryhmä 

L   CHP   Ryhmä 
K     

  20   161   209   400   kgco2/MWh 
Sähkö  233  233  233  233 kgco2/MWh 
Kaukolämpö 6 113   49 206   63 876   122 251   kg co2 
            
-20 -> 25  34 275  34 275  34 275  34 275 kg co2 
-10 -> 25 643 30 387 5 175 30 387 6 717 30 387 12 856 30 387 kg co2 
-5 -> 25 976 27 540 7 860 27 540 10 203 27 540 19 528 27 540 kg co2 
0 -> 25 1 397 24 941 11 244 24 941 14 596 24 941 27 934 24 941 kg co2 
lamelli 0 1 397 20 818 11 244 20 818 14 596 20 818 27 934 20 818 kg co2 
lamelli +5 1 397 18 244 11 244 18 244 14 596 18 244 27 934 18 244 kg co2 

          SUMMA 
         -20 -> 25 6 113 34 275 49 206 34 275 63 876 34 275 122 251 34 275 kg co2 

-10 -> 25 
 

31 029 
 

35 561 
 

37 104 
 

43 243 kg co2 
-5 -> 25 

 
28 516 

 
35 400 

 
37 743 

 
47 068 kg co2 

0 -> 25 
 

26 338 
 

36 185 
 

39 537 
 

52 875 kg co2 
lamelli 0 

 
22 215 

 
32 062 

 
35 414 

 
48 753 kg co2 

lamelli +5   19 641   29 488   32 840   46 179 kg co2 
 

Taulukkoa luetaan siten, että ylemmästä osiosta katsotaan kaukolämmön ja sähkön 

hiilidioksidin tuotto erillistuotantoalueittain sarakkeissa. Alemmassa taulukon osiossa 

ylemmän taulukon arvot on laskettu yhteen vertailun helpottamiseksi. Taulukosta 9 

havaitaan, että kaukolämmön erillistuotannon ryhmän A alueella hiilidioksidipäästöt 

jäävät suhteellisen mataliksi. Talon lämmittäminen kokonaan maalämpöratkaisulla 

tuottaisi yli 34 tkg:n hiilidioksidipäästöt, kun ryhmän A tuotannolla summana on 6 tkg 

CO /a. Yhdistettäessä ryhmän L ja maalämpöjärjestelmän käyttö päästään alle sen 

päästölukeman, jolla maalämpöratkaisu yksinään olisi.  CHP-tuotannon yhteyteen 
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rakennuksen lämmityksessä asennettu lämpöpumppuratkaisu puolittaisi vuotuisen 

hiilidioksidipäästön määrän. Ryhmän K lämmitysmuodon korvaaminen kokonaan 

maalämpöratkaisulla pudottaisi lämmityksestä johtuvan CO -päästön jopa 

neljännekseen.  

 

Iteroimalla rakennuksen vuotuisen kokonaislämmönkulutuksen sekä kaukolämmön 

erillistuotantoalueiden päästökertoimen välillä on havaittavissa, että ryhmien C ja D 

välille asettuu ympäristön kannalta kannattavuus kokonaan lämpöpumppulämmitteisen 

rakennuksen ja kaukolämmön välillä. 
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LOPPUPÄÄTELMÄT JA YHTEENVETO

Hyvin toteutetulla ilmanvaihtojärjestelmällä, jolla saadaan lämmityskaudella poistoilman 

lämmöstä talteen 55–70 prosenttia, on mahdollisuus saada aikaan 15–30 prosentin 

säästö vuotuisessa lämmitysenergian kulutuksessa. Tyypillisessä 1960–1980-luvuilla 

rakennetussa 40 huoneiston (10 000 rm³) asuinkerrostalossa tämä tarkoittaa vuodessa 4 

000–8 000 euron säästöä lämmityskustannuksissa, jos kaukolämmön hinta on 55 

€/MWh. (Taloyhtiön energiakirja s.99.) 

VVO:n referenssikohteissa (Liite 7), jossa lämpöä otetaan talteen yksivaiheisesti, 

päästään vähintään 20 %:n, useimmin kuitenkin 40 %:n säästöön kaukolämmön 

energiankulutuksessa (Westman 2014). 

Laskettaessa järjestelmän ominaisuuksia, joissa lämpö otetaan talteen kaksivaiheisesti, 

ensin jäähdyttämällä voimakkaasti koneellisen poistoilmavirran lämpötila pakkasen 

puolelle prosessissa, jossa putkiston kiertävän nesteen lämpötila nostetaan joko 10 

°C:een tai 25 °C:een, ja sitten nostamalla lämpö vielä maalämpöpumpulla 55 °C:een, 

saadaan aikaan energiansäästöjä. Energian säästön määrä on simulointitalon kohdalla 

rahaksi muutettuna 5 000 euron luokkaa. 

Simuloitaessa pelkän maalämpöpumpun käyttöä, jossa neste kiertää lamellipatterin läpi, 

jossa poistoilma jäähdytetään kylmällä nesteliuoksella, saadaan saman suuruusluokan 

säästöjä kuin yllä olevalla järjestelmällä. Tämä siitäkin huolimatta että huomioitiin 

matalamman sisääntulolämpötilan vaikutus maalämpöpumpun COP-kertoimeen. 

Tämän työn energiankulutuslaskelma oli rakennusmääräyksiin perustuvan laskennan 

mukainen. Tällä asialla on vaikutusta talteen otettavan energian määrän arvioinnissa, 

sillä joillakin tämän aikakauden asunto-osakeyhtiöistä toteutunut kaukolämmön 

energiankulutus on jopa 30 % pienempi kuin nyt esitetty energiankulutuksen taso.   

Poistoilmalämpöpumpun kompressorin tuottaman lämpömäärän oletettiin tulevan 

kokonaisuudessaan mukaan talteenoton laskelmaan. Kun kompressori asetetaan 

poistoilmavirtaan ennen jäähdytyspatteria, saadaan kompressorin vaipan läpi tulevan 

lämpövirran teho mukaan prosessiin, ja näin se ei menisi hukkaan. Coolpack-ohjelman 

DX-lauhdutteisen prosessin osiossa kompressorin isentrooppieksponentin oletettiin 
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olevan arvoltaan 0,7. Isentrooppieksponentin muuttuessa kompressorin tehon todettiin 

muuttuvan pienemmäksi. Samoin kävi, kun vaihdettiin yleinen R404-kylmäainekaasu 

R502:een. Vaikutukset olivat muutaman kilowatin luokkaa, mikä vastaa noin 10 % 

kompressorin simuloidusta tehosta. 

Laskennan yhteydessä laskettiin myös ilman kosteuden määrä, sillä tällä on merkitystä 

poistoilmanvaihdossa ilman entalpian määrään. Kuvan xx mukaan ilman vesimäärä on 

merkittävä tekijä kun siirrytään jäähdytyksessä pakkasen puolelle. Ilman tämän asian 

huomioimista, poistoilmapumpun jäähdytyspatteri jäätyisi voimakkaasti ilman sulatusta. 

Sulatus taas veisi energiaa ja toimisi energiatehokkuutta alentavana tekijänä. Jäällä on 

myös merkitystä laitteen mekaanisen toiminnan kannalta, sillä esimerkiksi puhaltimien 

siivet voivat ottaa jääpatsaaseen kiinni ja rikkoutua. Hoitamattomana ja pahimmassa 

tapauksessa massiivinen jäämassa rakennuksen katolla voi olla melkoinen terveysriski 

kattorakenteiden kestävyyden kannalta.  

Tarkempaa taloudellista tarkastelua järjestelmän mahdollisesta hinnasta, 

takaisinmaksuajoista tms. ei päätetty tehdä sen jälkeen, kun huomattiin sähkön 

kulutuksen nostavan järjestelmän käyttökulut niin ylös että lamellipatteri ja 

maalämpöpumppu yhdistelmä toimisi halvemmalla.  

Rakennusten hiilidioksidipäästöjen hillitsemisessä lämmöntalteenotto on erittäin hyvä 

apuväline. Kuitenkin on huomioitava, että kaukolämmön erillistuotantoalueiden välillä 

on eroja ja kun kaukolämmön hiilidioksidiekvivalenttilukema on alle 60 kg CO /MWh 

kaukolämpöä, maalämpöperusteinen sähköä kuluttava järjestelmä ei olekaan paras 

mahdollinen. Kaukolämmön erillistuotannossa alueista D eteenpäin, CHP-voimaloiden 

yhteydessä olevissa kaukolämpöjärjestelmissä sekä liitteen 2 mukaisilla polttoaineilla 

lämpiävien kerrostalojen yhteydessä kaksivaiheinen lämmöntalteenotto järjestelmä on 

suositeltava. 

Lämmöntalteenotto koneellisesta poistoilmavirrasta on erittäin kannattavaa 

kerrostalolle, jossa on ns. pistepoisto eli poistoilma poistetaan koneellisesti yhden 

poistopisteen menetelmällä ja poistoilman määrä on lähemmäs 1 m³/s tai yli. 

Maalämpöpumpulle tulevan veden lämpötilan laskiessa tehonantokyky 

lämmityslaitteessa pienenee, ja näin ollen ilman poistoilmalämpöpumppua laitteisto ei 

voi korvata kaukolämpöpatteria. Huomioitavana asiana on, että energiansaanti 

järjestelmällä on parhaimmillaan silloin, kun tarve on pienimmillään.  
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Lämmön talteenotto koneellisesta poistoilmavirrasta on kerrostalolle, jossa on ns. 

pistepoisto, eli poistoilma poistetaan koneellisesti yhden poistopisteen menetelmällä, ja 

poistoilman määrä on lähemmäs 1 m³/s tai yli, erittäin kannattavaa. Maalämpöpumpulle 

tulevan veden lämpötilan laskiessa, tehon antokyky lämmityslaitteessa pienenee ja näin 

ollen ilman poistoilmalämpöpumppua laitteisto ei voi korvata kaukolämpöpatteria. 

Huomioitavana asiana on, että energian saanti järjestelmällä on parhaimmillaan silloin, 

kun energian tarve on pienimmillään. Jos taloyhtiössä ollaan miettimässä siirtymistä 

kokonaan lämpöpumppulämmityksen pariin, poistoilmalämpöpumppu voisi toimia 

yhden tai useamman maalämpökaivon korvaajana. 
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Liite 1. Kaukolämmön erillistuotannon paikkakuntien ryhmäjako ja laskennassa 

käytettävät ryhmäkohtaiset CO2-päästökertoimet. 
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Liite 2. Polttoainekohtaiset CO2-päästökertoimet (Motiva, energiateollisuus, tilastokeskus 

2012) 
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Liite 3. Rakennuksen energiatodistuslomake mallia 50/2013, sivu 1 (Laki rakennuksen 

energiatodistuksesta 50/2013). 
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Liite 4. Kylmäainelistaus 
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Liite 5. Kylmäaine R744, hiilidioksidi, p,h- käyrä 
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Liite 6. Lämmöntalteenoton referenssikohteet (Westman 2014). 

 


