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Tämän työn tarkoituksena on tutkia aurinkosähköön ja maalämpöön perustuvan 

lämmitysjärjestelmän soveltuvuutta pientalon lämmitykseen. Tarkastelu suoritetaan 

mitoittamalla järjestelmä valittuun esimerkkikohteeseen valitsemalla siihen sopivat 

komponentit. Mitoitetulla järjestelmälle tehdään kustannuslaskelmat ja selvitetään 

investoinnin takaisinmaksuaika.  

Mitoituksen tuloksena kohteeseen valittiin 17 kW:n invertterikäyttöinen 

maalämpöpumppu ja 8 kW:n aurinkosähkövoimala. Näiden todettiin kattavan 

kohderakennuksen tilojen sekä käyttöveden lämmittämiseen tarvittava energia. 

Mitoitetun lämmitysjärjestelmän vuosittaiseksi säästöksi verrattuna käytössä olleeseen 

öljykattilaan saatiin noin 2500 € ja korottomaksi takaisinmaksuajaksi 14 vuotta. 

Mitoitetun hybridijärjestelmän todettiin soveltuvan kohteen lämmitystarkoitukseen ja sen 

katsottiin olevan pidemmän aikavälin tarkastelussa taloudellisesti kannattava. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

Roomalaiset aakkoset 

cp ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa [kJ/kgK] 

E energia    [Wh] 

F kerroin    - 

I säteily    [W/m2] 

P teho    [W] 

Q lämpöenergia   [Wh] 

qv tilavuusvirta    [m3/s] 

T lämpötila    [K,°C] 

V tilavuus    [m3] 

 

Kreikkalaiset aakkoset 

ϕ lämpövirta    [W] 

ρ tiheys    [kg/m3] 

𝜂 hyötysuhde    - 
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Alaindeksit 

i  ilma 

kv  kylmä käyttövesi 

käyttö  käyttötilanne 

lkv  lämmin käyttövesi 

LTO  lämmön talteenotto 

out  ulostulo 

pv  pv-paneeli 

ref  referenssi  

s  sähkö  

sol  aurinko 

t  teoreettinen 

u  ulkoilma 

v  vesi 

Lyhenteet 

COP  lämpökerroin 
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1 JOHDANTO 

Tämän työn tarkoituksena on tarkastella aurinkosähköön ja maalämpöön perustuvan 

hybridijärjestelmän soveltuvuutta pientalon lämmitykseen. Tarkastelu tehdään sekä 

teknillisestä että taloudellisesta näkökulmasta. Järjestelmän käyttämät energialähteet ja 

näitä hyödyntävät tekniikat esitellään lyhyesti. Tekniikoista valitaan 

esimerkkikohteeseen sopivat ja niille tehdään mitoituslaskelmat. Lopuksi tehdään 

kustannusvertailua muihin lämmitystapoihin, kuten suoraan sähkölämmitykseen ja 

öljykattilaan.  
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2 ENERGIALÄHTEET 

Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi tarkasteltavan hybridilämmitysjärjestelmän 

käyttämät energialähteet ja tekniikat, joiden avulla niitä yleisesti hyödynnetään.  

2.1 Aurinko energialähteenä 

Suurin osa maapallolla käytetystä energiasta on peräisin auringosta. Näitä energialähteitä 

ovat mm. suoraan auringon säteilystä saatava sähkö ja lämpö, tuulivoima, vesivoima, 

aaltovoima, energiakasvit sekä fossiiliset polttoaineet. Suoraan auringosta saatava 

teoreettinen energiamäärä on suuri, sillä auringon tuottama säteilyteho maapallon 

pinnalla on noin 170 000 TW. Tästä kuitenkin vain pieni osa voidaan käyttää hyväksi. 

Tämän lisäksi aurinkoenergian hyödynnettävyyteen vaikuttavat ilmasto-olosuhteet, 

vuodenaikavaihtelut sekä aurinkopaneelien hyötysuhteet. Esimerkiksi Etelä-Suomen 

säteilyenergiasta 90 % saadaan maaliskuun ja syyskuun välisenä aikana. (RIL 265-2014 

2014.) 

 

Kuva 2.1. Vuosittainen auringon säteilyenergia Euroopassa. (IET, 2012.) 
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Kuten kuvasta 2.1 voidaan havaita, on eteläisimpään Suomeen päätyvän auringon 

säteilyenergian määrä samaa suuruusluokkaa kuin Saksassa (IET, 2012). Ilmatieteen 

laitoksen testivuoden mukaan se on noin 980 kWh/m². Suomessa auringon säteily 

keskittyy enemmän kesäkuukausille, joten tuotannonvaihtelu on suurempaa kuin 

eteläisemmässä Euroopassa. (Motiva 2016a.) 

2.2 Aurinkopaneelit ja -keräimet 

Suoraan auringosta saatavaa säteilyenergiaa hyödyntävät järjestelmät jaetaan yleisesti 

kahteen tyyppiin, aurinkolämpö- ja aurinkosähköjärjestelmiin, joista jälkimmäiseen 

tutustutaan tarkemmin. Aurinkosähköjärjestelmä koostuu sähköä tuottavista paneeleista, 

sähkönsiirtojärjestelmästä sekä varastointijärjestelmästä. Varastointia tarvitaan yleensä 

vain pienemmissä kohteissa, kuten kesämökeillä. (RIL 265-2014 2014.) 

Aurinkopaneelit koostuvat sarjaan kytketyistä kennoista, joissa säteilyenergian avulla 

saadaan aikaan jännite. Yhden kennon jännite on melko alhainen, mutta kytkemällä 

riittävän monta kennoa sarjaan saadaan haluttu jännitetaso aikaiseksi. Aurinkopaneelin 

hyötysuhde on 12–17 % riippuen paneelin ominaisuuksista sekä ympäröivistä 

olosuhteista. (RIL 265-2014 2014.) 

Aurinkopaneelit tuottavat tasavirtaa ja jotta sitä voitaisiin hyödyntää kodin 

sähköverkossa, on se ensin muunnettava vaihtovirraksi. Tämä voidaan tehdä 

vaihtosuuntaajalla eli invertterillä. Invertterillä voidaan myös optimoida paneelien 

napajännitettä niin, että niistä saadaan mahdollisimman suuri teho. (Motiva 2016b.)  
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2.3 Lämpöä maasta 

Maalämpöpumpulla kerätään maaperään, kallioon tai vesistöön varastoitunutta 

lämpöenergiaa. Tästä energiasta suurin osa on peräisin auringosta. Vain porakaivon 

syvimmissä osissa saadaan energia oleellisimmilta osin maan ytimestä kallioon 

johtuvasta fissioenergiasta. Lämpöpumppu tarvitsee sähköä toimiakseen, jota käyttävät 

kompressori, kiertovesipumppu sekä muut apulaitteet. Vaikka sähköä tarvitaankin, on 

maalämpöpumpun sähkönkulutus saatavaa lämpöenergiaa kohden huomattavasti 

pienempi, sillä saatavasta lämpöenergiasta noin 1/3 on sähköä ja noin 2/3 maasta otettua 

lämpöä. (Motiva 2015.)  

Maalämpöpumpun lämmönkeruuputkien kolme yleisintä asennustapaa ovat porakaivo, 

maahan vaakatasoon asennetut putket sekä vesistön pohjaan ankkuroidut keräysputket. 

Yleisin näistä on syvä pystysuora porakaivo, sillä se vie vähän tilaa tontilta. Isommilla 

tonteilla voidaan harkita vaakatasoon, noin metrin syvyyteen asennettavaa 

vaakaputkistoa. (RIL 265-2014 2014.) 

Maalämpöpumppu voidaan mitoittaa osa- tai täystehoiseksi. Täystehoisena se tuottaa 

lämpöä rakennuksen tarpeisiin ilman sähkövastuksia vuoden ympäri. Tästä saatavat 

hyödyt ovat pienempi sulakekoko ja energiankulutukseltaan taloudellisin mitoitustapa. 

Osatehoisena maalämpöpumppu mitoitetaan tuottamaan noin 60-80 % 

huipputehontarpeesta, jolla laskennallisesti katetaan noin 95-99 % vuotuisesta 

energiantarpeesta. Loput tuotetaan lisälämmönlähteellä, kuten sähkövastuksella. 

Osamitoituksen hyötyinä ovat nopeampi investoinnin takaisinmaksuaika ja kompressorin 

käyttöiän pidentyminen. Haittapuolena suurempi huipputehontarve sähköverkosta, kun 

käytössä sähkövastus. (Motiva 2015.) 

Lisälämmönlähteellä tuotettava osuus lämmitysenergian tuotannossa on havainnollistettu 

kuvassa 2.2. 
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Kuva 1.2. Lämpötilan ja lämmitystehontarpeen pysyvyyskäyrät Jyväskylän vuoden 2012 

lämpötilatiedoilla. Oranssi käyrä kuvaa lämmitystehon tarvetta [kW], sininen käyrä 

ulkolämpötilaa [°C] ja punainen alue lisäenergian tarvetta [kWh]. Kuvan data: 

(Ympäristöministeriö, 2017.) 

 

Kuvan 2.2 lämpötilan pysyvyyskäyrä on piirretty tunnin tarkkuudella mitattujen 

lämpötilojen perusteella ja lämmitystehon pysyvyyskäyrä rakennuksen 

lämmitystehontarpeen ja jokaisen tunnin lämpötilan mukaan. Kuvassa 2.2, sininen käyrä 

kuvaa lämpötilaa ja oranssi käyrä lämmitystehoa. Punaisella värjätty alue kuvaa 

maalämpöpumppulämmitysjärjestelmän lisälämmitystarvetta vuoden aikana, kun se on 

tehomitoitettu 80 %:seksi. Oranssin käyrän ja vaaka-akselin väliin jäävä alue kuvaa 

rakennuksen kokonaislämmitystarvetta vuoden aikana. Lämmityskauden raja-arvoksi on 

arvioitu 10 °C. Kuvasta 2.2 voidaan havaita, että lisälämmöllä tuotettava energia on hyvin 

pieni verrattuna koko energiatarpeeseen. Laskemalla Excel-ohjelmalla punaisella värjätty 

pinta-ala, saadaan tulokseksi 396 kWh. Koko lämmitystarve, kuvaajasta Excel-ohjelmalla 

määriteltynä, on 52970 kWh. Prosentuaalisesti lisälämpöä siis tarvittaisiin 0,7 % 

kokonaislämmitystarpeesta.  
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2.4 Maalämpöpumpun toimintaperiaate 

Maalämpöpumppu koostuu kolmesta virtauspiiristä: keruupiiristä, kylmäainepiiristä sekä 

lämmityspiiristä. Maalämpöpumpun toiminta perustuu keruupiirissä kiertävään 

aineeseen, joka luovuttaa lämpöä kylmäainepiirissä kiertävään kylmäaineeseen. Tämä 

puolestaan luovuttaa lämmön lämmityspiiriin ja edelleen lämmönjakojärjestelmään. 

Maalämpöpumppu siis siirtää lämpöenergiaa kylmemmästä tilasta lämpimämpään. Kuva 

2. on esitetty maalämpöpumpun osat ja toimintaperiaate. (RIL 265-2014 2014, Juvonen 

2013.) 

 
Kuva 2.3 Maalämpöpumpun osat ja toimintaperiaate. P1 ja P2 ovat kiertovesipumppuja ja PM 

on painemittari. Numero 5 kuvaa vuodonilmaisinta. Varsinainen lämpöpumppuyksikkö on 

rajattu katkoviivalla. (Juvonen 2013.) 

 

Höyrystimessä (1) lämpöenergia siirtyy keruupiiristä (A) lämpöpumpun kylmäainepiiriin 

(B), jolloin kylmäaine muuttaa olomuotonsa nesteestä kaasuksi. Kompressori (2) puristaa 

kylmäainehöyryn korkeapaineiseksi kaasuksi, jolloin sen lämpötila nousee. 

Lauhduttimessa (3) lämpöenergia siirtyy kylmäaineesta lämmitysjärjestelmään (C) ja 



11 

 

samalla kylmäaine muuttaa muotoaan nesteeksi. Lämmön luovuttanut kylmäaine siirtyy 

paisuntaventtiiliin (4) jossa sen paine lasketaan höyrystimen tasolle. Samalla sen 

lämpötila laskee. Venttiilin jälkeen kylmä neste jatkaa höyrystimelle takaisin 

kiertoprosessiin. (Juvonen 2013.) 

2.5 Lämpökerroin 

Lämpökerroin, eli COP (Coefficient of Performance), on eräs tapa kuvata lämpöpumpun 

tehokkuutta. Lämpökerroin ilmaisee, kuinka paljon lämpöpumppu tuottaa lämpöenergiaa 

ottamaansa sähköenergiaa kohden. Lämpökerroin on määritelty yhtälössä (1). (Seppänen 

2001, 378.) 

 COP =
𝛷

𝑃
 (1)  

missä 

𝛷 on lämpöpumpun tuottama lämpöteho[kW] 

𝑃 on lämpöpumpun sähkönkulutus [kW] 

 

Lämpökerroin voidaan määrittää myös lämpötilojen perusteella. Carnot -prosessin 

mukaisen, teoreettisen lämpökertoimen laskenta on esitetty yhtälössä (2). (Laitinen et al. 

2014, 37-38.) 

 COPt =
𝑇lämmitys

𝑇lämmitys − 𝑇lähde
 (2)  

missä 

𝑇lämmitys on rakennuksen lämmitysjärjestelmän lämpötila [K] 

𝑇lähde on lämmönlähteen lämpötila [K] 

 

Yhtälö (2) kuvaa lämpökertoimen teoreettista maksimiarvoa, eikä siinä ole otettu 

huomioon lämpöpumpun lämmitysprosessin häviöitä (Laitinen et al. 2014, 37-38). 

Yhtälöstä (2) voidaan havaita, että lämmitysjärjestelmän vaatima lämpötila vaikuttaa 

voimakkaasti teoreettiseen COP -arvoon. COP -arvoon vaikuttaa myös keruunesteen 

lämpötila, mutta sen vaikutus on huomattavasti pienempi. Kun otetaan huomioon 
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maaperän pienet ja hitaat lämpötilan muutokset, ei keruunesteen lämpötilalla ole kovin 

merkittävää vaikutusta lämpökertoimeen. Maaperän lämpötilanvaihtelut vuoden aikana 

sekä lämpötilan vaikutus lämpökertoimeen on havainnollistettu kuvassa 2.4 (Wikstèn et 

al. 1980). 

 

Kuva 2.4. Maalämpöpumpun lämpökerroin sekä maaperän lämpötila vaakatasoon sijoitetun 

keruupiirin syvyydellä (0,75 m) eräässä mittauskohteessa vuoden ajanjaksolla. Rasti kuvaa 150 

m2:in ja neliö 300 m2:in vaakaputkistoa. (Wikstèn et al. 1980.) 

 

Kuten kuvasta 2.4 voidaan havaita, maaperän korkein lämpötila ajoittuu loppukesään. Se 

ei myöskään laske kyseisessä kohteessa kovin paljon 0 °C:seen alapuolelle kylmilläkään 

ajanjaksoilla. Porakaivossa lämpötilavaihtelut ovat pienempiä, kuin kuvassa 2.4 esitetyn 

maakeruupiirin, sillä se sijaitsee syvemmällä maanpinnan alla. Kuvasta 2.4 voidaan myös 

havaita keruupuolen lämpötilan vaikutus lämpöpumpun lämpökertoimeen. Muutokset 

ovat hyvin pieniä, vaikka lämpötilan vaihtelut olisivat suurehkoja. Lämpöpumppujen 

lämpökertoimen määrittämiseen on annettu ohjeet SFS-EN 14511 -standardissa, jotta eri 

pumppujen kertoimet olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia keskenään.  
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3 HYBRIDIJÄRJESTELMÄ 

Tässä luvussa käsitellään tarkasteltavaa järjestelmää kokonaisuutena sekä esitellään 

esimerkkikohde. Kohde on 1980-luvulla rakennettu, 370 m2:n omakotitalo Porvoossa. 

Rakennuksessa on vesikiertoinen radiaattorilämmitys, johon lämmön tuottaa öljykattila, 

nimellisteholtaan 45 kW. Öljykattilalta lähtevä kuuma kiertovesi siirtyy ensin 

lämminvesivaraajiin (2 x 250 dm³) ja jatkaa sen jälkeen patteriverkostoon. 

Patteriverkoston kierron jälkeen se palaa varaajien alaosaan ja sieltä kattilaan. Lämmin 

käyttövesi lämmitetään varaajissa.  

Mitoitettavassa kokoonpanossa lämmöntuotosta vastaisi maalämpöpumppu, joka 

sijoitettaisiin öljykattilan tilalle kattilahuoneeseen. Lämpöpumppu syöttäisi lämpöä 

huonetilojen lämmityksen kiertovesijärjestelmään sekä käyttövesiverkostoon. Katolle 

sijoitettavat aurinkopaneelit tuottaisivat sähköä, joka syötettäisiin rakennuksen 

sähköverkkoon. Kesäaikaan, kun ainoastaan käyttövettä tarvitsee lämmittää, säätäisi 

maalämpöpumpun automatiikka pumpun toimintaa niin, että lämmitystä tehtäisiin 

mahdollisimman paljon aurinkosähkön avulla. Nykyinen kiertovesijärjestelmä 

lämmönluovutuslaitteineen pyritään säilyttämään, lukuun ottamatta lämminvesivaraajia, 

jotka vaihdetaan uuteen. 
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4 JÄRJESTELMÄN MITOITUS 

Tässä luvussa tehdään valitulle lämmitysjärjestelmälle mitoituslaskelmat 

esimerkkikohteeseen. Maalämpöpumppu mitoitetaan tilojen ja käyttöveden 

lämmitykseen ja aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan maalämpöpumpun käyttöä varten. 

4.1 Maalämpöpumppu 

Kohteesta ei ole saatavilla tarkempia energiankulutustietoja, joten lämmitystehon tarve 

on ratkaistava muuten. Kohteesta saatavilla olleiden pohjapiirustusten ja 

materiaalitietojen avulla selvitettiin rakennuksen lämpöhäviöt Kymdatan CADS Planner 

-ohjelmaa käyttäen. Jokaiselle huoneelle ratkaistiin oma lämpöhäviö ja näiden summana 

saatiin tilojen lämmityksen teoreettinen tehontarve, noin 18 kW. Tämä teho ei sisällä 

lämpimän käyttöveden lämmitystehontarvetta, joten se on ratkaistava erikseen. 

Käyttöveden lämmityksessä käytetään varaajaa, joten lämmitystehon tarpeena käytetään 

varaajan lataustehoa. Latausteho mitoitetaan vastaamaan vuorokauden kulutusta. 

Vuorokauden kulutusta vastaavan käyttöveden lämmittämiseen vaadittava energia 

lasketaan RakMK D5:den kaavalla, joka on esitetty yhtälössä (3). (Säteri & Kalliomäki 

2013, 24.) 

 𝑄lkv,netto =
𝜌v𝑐pv𝑉lkv(𝑇lkv − 𝑇kv)

3600
− 𝑄lkv,LTO (3)  

missä  

𝑄lkv,netto  on lämpimän käyttöveden lämpöenergian nettotarve vuorokaudessa 

 [kWh/d] 

𝜌v  on veden tiheys [kg/m³] 

𝑐pv  on veden ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 

𝑉lkv  on lämpimän käyttöveden kulutus vuorokaudessa [m³/d] 

𝑇lkv  on lämpimän käyttöveden lämpötila [°C] 

𝑇kv  on kylmän käyttöveden lämpötila [°C] 

3600  on kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi, [s/h] 

𝑄lkv,LTO  on jäteveden lämmöntalteenotolla talteen otettu ja käyttöveden 

 lämmityksessä hyväksikäytetty energia [kWh] 
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Lämpimän käyttöveden lämpötilaksi on säädetty 55 °C ja kylmän veden lämpötila on 5 

°C. Veden tiheys keskiarvolämpötilassa 30 °C on 𝜌v = 995,7 kg/m³  ja veden 

ominaislämpötilakapasiteetti 𝑐pv(30°C) = 4,179 kJ/kgK  (Seppänen 2001, 427.) 

Kylmän ja lämpimän käyttöveden erillisiä kulutuksia ei ole tiedossa, mutta käyttöveden 

kokonaiskulutus kohteessa on ollut noin 13 m3/kk. Veden käyttäjiä on kohteessa ollut 

kaksi, mutta mitoitus tehdään rakennuksen koko ja huoneet huomioiden neljälle 

asukkaalle. Tällöin mitoitettavaksi kokonaiskulutukseksi saadaan 26 m3/kk. Käyttöveden 

kulutuksen voidaan olettaa olevan riittävän tarkasti saman suuruista eri kuukausina. 

Motivan lämpimän käyttöveden laskentaohjeiden mukaisesti, kun erillisiä 

kulutuslukemia ei ole tiedossa, voidaan lämpimän käyttöveden osuudeksi olettaa 40 % 

(Motiva 2017). Tällöin lämpimän käyttöveden kulutukseksi saadaan 26 m3/kk · 0,40 = 

10,4 m3/kk. Mitoitus tehdään vuorokauden tarkkuudella, ja päivittäiseksi lämpimän 

käyttöveden kulutukseksi saadaan 10,4 m3/kk / 30 d/kk = 347 l/d.  Kohderakennus ei 

sisällä jäteveden lämmöntalteenottoa, joten sen avulla talteen otettu energia voidaan 

määritellä nollaksi. Sijoittamalla arvot yhtälöön (3) saadaan 

𝑄lkv,netto =
995,7

kg
m3 · 4,179

kJ
kgK · 0,347 m3(55 − 5)K

3600
− 0 = 20 kWh 

Mitoitetaan lämpöpumppu lämmittämään käyttövettä klo 9 ja 18 välisenä aikana, sillä 

kesällä aurinkopaneelit tuottavat päivisin sähköä, jota lämpöpumppu voi hyödyntää. 

Lämmityskaudella päiväsaikaan puolestaan on sähkölaitteita päällä tuottamassa 

lämpökuormaa, jolloin tilojen lämmitystarve on hieman pienempi. Tällöin käyttöveden 

lämmittämisen mitoitustehoksi saadaan 20 kWh / 9 h = 2,23 kW. Kokonaislämmitystehon 

tarve on näin ollen 3,33 kW + 18 kW = 20,2 kW. 

Maalämpöpumppu mitoitetaan osatehoiseksi ja valitaan NIBE F1255-16 -

maalämpöpumppu. Lämpöpumppu kattaa näin ollen noin 80 % huipputehosta. Loput 20 

% tehosta tuotetaan sähkövastuksella. Motivan mukaan tällä mitoituksella lämpöpumppu 

tuottaa kuitenkin vuotuisesta lämpöenergian tarpeesta laskennallisesti noin 99 %, jolloin 

sähkövastuksen osuus jää pieneksi (Motiva 2015.). Tätä olettamusta tukee myös kuvassa 

1.2 esitetty laskelma, jossa vuotuisen lisälämpöenergian osuudeksi saatiin 0,7 %. Tämä 

lämpöpumppumalli on invertteriohjattu, eli kompressorin kierrosnopeus säädetään 
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kuorman mukaisesti. Sillä on myös mahdollista tuottaa korkea menoveden lämpötila (65 

°C), mikä on nykyisessä vesikeskusjärjestelmässä välttämätön. Maalämpöpumppuun on 

integroitu sähkövastus, jota voidaan säätää tarpeenmukaisesti aina 9 kW:iin saakka. 

Sähkövastus varmistaa menoveden riittävän korkean lämpötilan sekä toimii lisä- ja 

varalämmönlähteenä. (Nibe 2016a.) 

Varaajan lataustehoa mitoittaessa on huomioitava myös varastoinnin lämpöhäviöt. NIBE 

F1255-16 -maalämpöpumpussa on integroituna 180 litran lämminvesivaraaja.  Seppänen 

antaa kirjassaan Rakennusten lämmitys, varaajavesitilavuuden ohjearvoksi noin 50 

l/asukas, joten neljälle hengelle mitoitettuna se olisi 200 litraa (Seppänen 2001, 253). 

Lämpöpumpun integroitu varaaja on näin ollen liian pieni. Valitaan kohteeseen NIBE 

AHP 10-300 -varaajasäiliö, joka nostaa yhteenlasketun varaajatilavuuden 465 litraan. 

Valmistaja on ilmoittanut varaajan lämpöhäviötehoksi 150 W, jolloin päivittäiseksi 

lämpöhäviöksi saadaan 3,6 kWh (Nibe 2016b). Kokonaislämmitystehoon se lisää 3,6 

kWh / 9 h = 0,4 kW, joka on noin 2 % kokonaislämmitystehosta. Varaajan lämpöhäviöllä 

ei näin ollen ole merkittävää vaikutusta lämmityksen mitoitustehoon. 

4.2 Aurinkosähköjärjestelmä 

Aurinkosähköjärjestelmällä pyritään ensisijaisesti vähentämään ostosähkön tarvetta ja 

näin pienentämään tuotetun lämmitysenergian hintaa. Aurinkosähkön tuotto on 

suurimmillaan päivisin kesällä, jolloin lämmityksen tarve on pienimmillään. Tätä 

yhteensopimattomuutta voidaan kuitenkin hyödyntää lämminvesivaraajan avulla. 

Aurinkosähkön tuoton noustessa optimitasolle, kytketään maalämpöpumppu käyntiin 

lämmittämään käyttövettä, jota myös kesäaikaan tarvitaan.  

Aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan VTT:n aurinkoenergian laskentaoppaan avulla. 

Aurinkosähkökennojen maksimiteho voidaan ratkaista kennojen tuottaman 

sähköenergian yhtälöstä, joka on esitetty yhtälössä (4). (Heimonen 2011, 20.) 
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 𝐸s,pv,out =
𝐸sol𝑃max𝐹käyttö

𝐼ref
 (4)  

missä  

𝐸sol  on vuosittainen säteilyenergia, joka kohdistuu aurinkosähkökennoihin 

 [kWh/m2, a] 

𝑃max on aurinkosähkökennojen tuottama maksimisähköteho, jonka kennosto 

 tuottaa referenssisäteilytilanteessa (𝐼ref = 1 kW/m2,  referenssi-

 lämpötilassa 𝑇ref = 25 °C) [kW] 

𝐹käyttö on käyttötilanteen toimivuuskerroin 

𝐼ref on referenssisäteilytilanne [kW/m2]. 

 

 

Muokkaamalla yhtälöä (4), voidaan ratkaista kennojen maksimiteho: 

 

𝑃max =
𝐼ref𝐸s,pv,out

𝐸sol𝐹käyttö
 

Kennostoon vuosittain kohdistuva auringon säteilyenergia 𝐸sol  saadaan yhtälöstä (5). 

(Heimonen 2011, 20.) 

 𝐸sol = 𝐸sol,hor𝐹asento (5)  

missä 

𝐸sol,hor on rakennuksen sijaintipaikasta riippuva vaakatasolla osuvan auringon 

 säteilyn kokonaisenergian määrä vuodessa [kWh/m2, a] 

𝐹asento on aurinkosähkökennon ilmansuunnan ja kallistuskulman mukainen 

 korjauskerroin. 

 

Ilmansuunnan ja kallistuskulman mukainen korjauskerroin 𝐹asento saadaan yhtälön (6) 

avulla. (Heimonen 2011, 21.) 

 𝐹asento = 𝐹1𝐹2 (6)  

missä 

𝐹1 on ilmansuunnan mukainen kerroin 

𝐹2 on kallistuskulman mukainen kerroin. 
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Rakennuksen malli muistuttaa L-kirjaimen muotoa ja sen katon lappeet osoittavat 

koilliseen, kaakkoon, lounaaseen ja luoteeseen. Aurinkopaneelit asennetaan rakennuksen 

katon lappeen suuntaisesti osoittamaan kaakkoon ja lounaaseen 35° kulmassa. Kaakolle 

ja lounaalle on sama, ilmansuunnan mukainen kerroin 𝐹1 , joka on 1. Paneelien 

kallistuskulma on 35°, jolloin kallistuksen mukainen kerroin 𝐹2 on 1,2. (Heimonen 2011, 

21.) 

Sijoittamalla saadut kertoimet yhtälöön (6) saadaan: 

𝐹asento = 1 · 1,2 = 1,2 

 

Rakennuksen sijaintipaikasta riippuva vaakatasolle osuvan auringon säteilyn 

kokonaisenergian määrä saadaan Ilmatieteen laitoksen tilastomateriaalista. Porvoolle ei 

ollut tietoja saatavilla, mutta oletetaan Helsinki-Vantaan lentokentän olevan riittävän 

lähellä mitoitettavaa kohdetta. Kokonaissäteilymäärät on esitetty taulukossa 1. (Pirinen 

et al. 2012, 72.) 

Taulukko 1. Keskimääräiset auringon kokonaissäteilymäärät Helsinki-Vantaan lentokentälle 

vuosilta 1981-2010. (Pirinen et al. 2012, 72.) 

Kuukausi 
Auringon kokonaissäteily 

[kWh/m2, kk]   

Tammikuu 8,6 

Helmikuu 25,6 

Maaliskuu 64,4 

Huhtikuu 110,6 

Toukokuu 161,9 

Kesäkuu 168,1 

Heinäkuu 170,6 

Elokuu 123,6 

Syyskuu 71,9 

Lokakuu 32,2 

Marraskuu 9,7 

Joulukuu 4,7 
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Taulukosta 1 voidaan havaita, että merkittävin osa auringon säteilyenergiasta ajoittuu 

välille huhtikuu - elokuu. Valitaan tämä mitoitettavaksi aikaväliksi. 

Aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan kattamaan päiväaikainen taloussähkönkulutus sekä 

lämpimän käyttöveden lämmittämisen vaatima sähköenergiankulutus mitoitusajanjakson 

aikana. Mitoitusajanjaksolla pienin auringon kokonaissäteilyn keskiarvo on huhtikuussa, 

jota käytetään mitoitusarvona. Tällä mitoituksella touko-elokuussa 

aurinkosähköjärjestelmä tuottaa ylijäämäsähköä, joka myydään sähköverkkoon. Syys-

maaliskuun aikana puolestaan aurinkosähköjärjestelmä ei tuota riittävästi kattamaan 

kulutettua sähköä, joten sitä joudutaan ostamaan sähköverkosta. Sijoittamalla arvot 

yhtälöön (5) saadaan huhtikuussa paneeleihin kohdistuva auringon säteilyenergia 

𝐸sol,huhtikuu. 

𝐸sol,huhtikuu = 110,6
kWh

m2
· 1,2 = 132,72

kWh

m2
 

Käyttötilanteen toimivuuskerroin 𝐹käyttö ottaa huomioon paneelien ympäristön 

aiheuttamat vaikutukset sähköntuotantoon, kuten tuotetun sähkön muunto tasavirrasta 

vaihtovirtaan sekä kennon toimintalämpötilan ja asennusympäristön vaikutukset. 

Käyttötilanteen toimivuuskerroin saadaan aurinkoenergian laskentaoppaan taulukosta 11. 

Oletetaan moduulien olevan hieman tuulettuvat, jolloin toimivuuskerroin 𝐹käyttö = 0,75. 

(Heimonen 2011, 20.)  

Mitoitettava aurinkosähköjärjestelmän energiantuotanto mitoitetaan vastaamaan 

sähkönkulutusta mitoituskuukautena, eli paneelien sähköntuotantona käytetään 

nettosähkönkulutusta mitoitusajankohtana. Sähkön pohjakulutus öisin ja ilman 

sähkölaitteiden aktiivikäyttöä on ollut keskimäärin 0,75 kW. Arkipäivien sekä 

viikonloppujen peruskulutus on puolestaan ollut keskimäärin noin 2 kW. Mitoituksessa 

käytetään päiväkulutusta (2 kW), ja siinä otetaan huomioon vain auringonpaistetunnit. 

Käyttöveden lämmittäminen kohderakennuksessa vaatii energiaa noin 20 kWh 

vuorokaudessa. Tämän energiankulutuksen ja mitoitettavan maalämpöpumpun COP -

arvon avulla saadaan selville lämpöpumpun käyttöveden lämmittämiseen kuluttaman 

sähköenergian määrä. Valmistaja on ilmoittanut käyttöohjeessaan standardin EN 14825 
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mukaisen lämpökertoimen 55 °C:teen kuormalle keskiverto ilmasto-olosuhteissa, joka on 

COP = 2,8 (Nibe 2016a). Oletetaan tämä arvo riittävän tarkaksi laskelmia varten. Näin 

ollen käyttöveden lämmittämiseen kulutetaan energiaa päivittäin 20 kWh/d / 2,8 = 7,14 

kWh/d. Mitoitettavaksi taloussähkön kulutukseksi määritetään 2 kW niiden tuntien ajan, 

kun aurinkopaneeleilla olisi mahdollista tuottaa sähköä.  

Aurinkoiset tunnit kuukauden aikana saadaan Ilmatieteen laitoksen raportista. Porvoosta 

ei ole tarkempia tietoja saatavilla, mutta oletetaan Helsinki-Vantaan lentokentän tietojen 

olevan riittävän samankaltaisia. Käytetään absoluuttinen maksimi -arvoa, jotta kaikki 

potentiaalinen aurinkosähköntuotannon aika otetaan huomioon mitoituksessa. 

Aurinkoiset tunnit Helsinki-Vantaan lentokentällä on esitetty taulukossa 2. (Pirinen et al. 

2012, 68.) 

Taulukko 2. Useimmat mitatut auringonpaistetunnit Helsinki-Vantaan lentokentällä vuosien 

1981 ja 2010 välillä. (Pirinen et al. 2012, 68.) 

Kuukausi 
Auringonpaistetunnit, 

absoluuttinen maksimi [h/kk] 

Huhtikuu 219 

Toukokuu 289 

Kesäkuu 351 

Heinäkuu 350 

Elokuu 405 

 

Kokonaissähköenergian kulutus kohderakennuksessa on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Sähköenergiankulutus kohderakennuksessa aurinkosähkön potentiaalisena 

tuotantoaikana. 

Kuukausi 

Kulutettu 

kokonaissähköenergia 

[kWh/d] 

Kulutettu 

kokonaissähköenergia 

[kWh/kk] 

Huhtikuu 26 792 

Toukokuu 30 923 

Kesäkuu 30 914 

Heinäkuu 33 1031 

Elokuu 29 876 
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Mitoitettavaksi sähköenergian kulutukseksi valitaan mitoituskuukauden (huhtikuu) 

sähkönkulutus, joka on 792 kWh. Sijoittamalla saadut arvot yhtälöön (4) voidaan 

paneelien huipputeho laskea: 

𝑃max =
1

kW
m2 · 792 kWh

132,72
kWh
m2 · 0,75

= 8,00 kW 

Aurinkosähkövoimalaksi valitaan Aurinkosähkö.net:in toimittama 8,48 kW:in 

aurinkovoimala. (Aurinkosähkö.net 2017b.) 
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5 KUSTANNUSVERTAILU  

Tässä luvussa verrataan mitoitettavan lämmitysjärjestelmän kustannuksia nykyiseen sekä 

vaihtoehtoisiin lämmitysjärjestelmiin. Lämmitysöljyntarve rakennuksessa on viime 

vuosina ollut noin 5000 l/a. Öljykattila on 36 vuotta vanha mutta säännöllisesti huollettu. 

Kattilan hyötysuhteeksi arvioidaan 75 % (Senera Oy 2016, Bioenergia Ry). Kevyen 

polttoöljyn tehollinen lämpöarvo on talvisin 35,9 MJ/l ja kesäisin 36,3 MJ/l (Alakangas 

2000, 155). Koska säiliö täytetään kaksi kertaa vuodessa, käytetään lämpöarvojen 

keskiarvoa 36,1 MJ/l. Näiden arvojen perusteella öljyn sisältämää energiaa on kulutettu 

180,5 GJ/a. Kattilassa tapahtuu kuitenkin häviöitä ja energiaa menee hukkaan muun 

muassa savukaasujen sekä tuhkan mukana. Rakennuksen lämmitysenergian kulutus 

voidaan laskea yhtälön (7) mukaisesti. 

 Q = 𝐸öljy ∙ 𝜂 
(7)  

missä Q on lämmitysenergia [J] 

 𝐸öljy on kulutetun öljyn sisältämä energia [J] 

 𝜂 on kattilan hyötysuhde 

 

Lämmitysenergian tarpeeksi saadaan nyt 135,38 GJ, joka wattitunteina on 37,61 MWh. 

Tähän sisältyy myös käyttöveden lämmitys. 

5.1 Aurinkosähkö ja maalämpö 

Investoinnin kannattavuutta voidaan arvioida laskemalla sille takaisinmaksuaika. 

Takaisinmaksuaika kuvaa ajanjaksoa, jonka jälkeen investoinnista saatu hyöty on 

kokonaisuudessaan suurempi kuin siihen kuluneet varat. Toisin sanoen, 

takaisinmaksuaika saadaan, kun kokonaiskustannukset jaetaan investoinnista vuosittain 

saadulla hyödyllä. Kohteeseen oli saatu tarjous maalämpöpumppujärjestelmän 

kokonaisasennusurakasta, 22000 €, joka sisältäisi lämpöpumpun, lämminvesivaraajan ja 

lämmönkeruuputkiston asennuksineen, vanhan öljykattilan purkamisen sekä 

energiakaivon poraamisen. 

Valitun aurinkosähkövoimalan hinnaksi oli Aurinkosähkö.net:in verkkosivulla annettu 

9550 €. Tämän lisäksi pitää huomioida asennuskustannukset. Aurinkosähkö.net oli 
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ilmoittanut 8 kW järjestelmän asennuskustannukseksi 2950 € (Aurinkosähkö.net 2017a). 

Aurinkosähköjärjestelmän investointikustannuksiksi saadaan yhteensä 12500€. Näin 

ollen uuden lämmitysjärjestelmän investointikustannukseksi saadaan 22000 € + 12500 € 

= 34500 €. Seuraavaksi on ratkaistava investoinnista vuosittain saatava hyöty. Tämä 

saadaan vähentämällä uuden järjestelmän vuosikustannukset vanhan järjestelmän 

vuosikustannuksista.  

Oletetaan, että 80 %:ksi mitoitettu lämpöpumppu tuottaisi 99 % vuotuisesta 

energiantarpeesta, tässä tapauksessa siis 37,23 MWh. Loput 0,376 MWh tuotettaisiin 

sähkövastuksella. Käyttöveden lämmittämisen sähköenergian kulutukseksi ratkaistiin 20 

kWh/d, jolloin maalämpöpumpun vuosittainen käyttöveden lämmittämiseen käyttämä 

sähköenergian kulutus on 365 · 20 kWh/d / 2,8 = 2,6 MWh. Tilojen lämmittämiseen 

kulutettu lämpöenergia saadaan vähentämällä käytetystä kokonaisenergiasta lämpimän 

käyttöveden tarvitsema energia. Tässä tapauksessa käytetään kahdelle henkilölle mitatun 

vedenkulutuksen mukaista lämmitysenergiaa, koska laskettu kokonaislämmitysenergian 

kulutus on sen mukainen. Tämä lämmitysenergia on yhtälön (3) mukaan 𝑄lkv,2h= 10 

kWh/d. Tällöin tilojen lämmittämiseen vaadittavaksi energiaksi saadaan 37,23 MWh/a -  

3,65 MWh/a = 33,58 MWh/a. Tilojen lämmittämiseen tarvittavan maalämpöpumpun 

sähkönkulutus saadaan huonelämmityksen kausihyötysuhteella 𝜂s , joka valmistajan 

mukaan kylmässä ilmastossa on 154 % (Nibe 2016a, 81). Lämpöpumpun lämpökerroin 

kuvaa pumpun hetkellistä tehokkuutta, joten energiantuotantolaskelmissa käytetään 

lämpökertoimen sijasta kausihyötysuhdetta. Kausihyötysuhde ottaa huomioon 

lämpökertoimen vaihtelut eri vuodenaikoina sekä kiertopumppujen sähkönkulutuksen 

(SFS 2016, 40-42). Tilojen lämmittämiseen lämpöpumppu käyttää sähköenergiaa 33,58 

MWh / 1,54 = 21,81 MWh. Yhteensä lämpöpumpun ja sähkövastuksen vuosittainen 

sähköenergian kulutus olisi 21,81 MWh + 2,6 MWh + 0,376 MWh = 24,79 MWh. 

Aurinkosähkön tuotantoon valitun 8,48 kW nimellistehoisen järjestelmän teoreettinen 

vuosituotanto saadaan laskettua yhtälön (4) avulla. Vuosittainen auringon kokonaissäteily 

𝐸sol saadaan summaamalla eri kuukausien kokonaissäteilyt taulukosta 1. 
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𝐸s,pv,out =
952

kWh
m2  · 8,48 kW · 0,75

1
kW
m2

= 6055 kWh 

Aurinkosähkön tuotannosta saattaa jäädä ylijäämää mitoituskuukautta parempina 

sähköntuotantokuukausina. Lasketaan aurinkosähkön mitoituskuukausille aurinkosähkön 

tuotannon ja kokonaissähkönkulutuksen erotus. Tämä sähköenergia myydään 

sähköverkkoon eikä se tule rakennuksen omaan käyttöön.  Yhtälöllä (4) voidaan laskea 

kuukausittainen nettosähköntuotanto. Tarvittavat arvot löytyvät taulukoista 1 ja 3. Saadut 

tulokset on esitetty taulukossa 4. 

Taulukko 4. Aurinkopaneelien tuotanto, kokonaissähkönkulutus sekä ylijäämäsähkö 

aurinkosähköjärjestelmän mitoituskuukausina. 

Kuukausi 
Aurinkopaneelien 

tuotanto [kWh] 

Kulutettu 

kokonaissähköenergia 

[kWh] 

Ylijäämäsähkö 

[kWh] 

Huhtikuu 844 792 52 

Toukokuu 1236 923 313 

Kesäkuu 1283 914 368 

Heinäkuu 1302 1031 270 

Elokuu 943 876 67 

 

Sähköntuotannon kokonaisylijäämä on 1070 kWh. Oletetaan myytävän sähkön hinnaksi 

Suomen alueen spot-hinta, joka on viime vuosina ollut noin 0,04 €/kWh (Nordic Green 

Energy 2017). Tällöin myytävän sähkön vuosittaiseksi tuloksi saadaan 42,8 €. Muiden 

kuin mitoituskuukausien aurinkosähkön tuotannon voidaan olettaa menevän 

kokonaisuudessaan rakennuksen omaan käyttöön. Tämä tuotanto saadaan vähentämällä 

mitoituskuukausien tuotanto vuosittaisesta sähköntuotannosta. Tuotannoksi saadaan 

4985 kWh. Vähentämällä tämä vuosittaisesta sähkön kokonaiskulutuksesta, saadaan 

verkosta vuosittain ostettavan sähkön määrä. Kohteen pohjakulutus öisin on 0,75 kW ja 

peruskulutus päivisin keskimäärin 2 kW. Oletetaan peruskulutuksen ajankohdaksi klo 7-

22 ja loppuaika pohjakulutuksen ajankohdaksi. Tällöin vuosittainen taloussähkön kulutus 

on (2 kW · 15 h + 0,75 kW · 9 h) · 365 d/a = 13414 kWh/a. Tähän lisätään vielä 

maalämpöpumpulle laskettu vuosittainen sähkönkulutus, jolloin vuosikulutuksen ja 
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vuosituotannon erotus on 13414 kWh + 24786 kWh - 4985 kWh = 33215 kWh. 

Sähköverkosta vuosittain ostettavaksi sähköenergiaksi saadaan noin 33,2 MWh. Sähkön 

ostohinnalla 0,1 €/kWh, vuosittaiseksi sähkönhankinnan kustannukseksi tulisi 33215 

kWh · 0,1 €/kWh - 43 € = 3280 €. 

Neste antaa talvilaatuisen kevytpolttoöljyn hinnaksi 0,87828 €/l (Neste 2017). Talvilaatu 

valitaan, sillä öljysäiliö saattaa altistua kylmälle. Tällä hinnalla nykyisen 

öljylämmityksen polttoainekustannuksiksi tulisi 4391 €/a, kun öljyn kulutus on 5000 l/a. 

Taloussähkön kulutus rakennuksessa on ollut 13414 kWh/a. Jos sähkön hinta on 0,1 

€/kWh, olisi sähkönhankinnan vuosikustannukset 1341 €/a. Vanhan 

lämmitysjärjestelmän sekä taloussähkön vuosikustannukset olisivat yhteensä 4391 €/a + 

1341 €/a = 5732 €/a. Näin ollen uuden ja vanhan lämmitysjärjestelmän vuosittaisten 

kustannusten erotukseksi saadaan 5730 €/a - 3280 €/a = 2450 €/a. Uuden järjestelmän 

investointikustannusten ollessa 34500 €, saadaan takaisinmaksuajaksi 34500 € / 2450 €/a 

= 14 a. Tässä laskennassa ei otettu huomioon mahdollisen lainan korkoja. Ne lisäisivät 

takaisinmaksuaikaa todennäköisesti muutamalla vuodella. 

5.2 Suora sähkö 

Verrataan mitoitettua järjestelmää tilanteeseen, jossa vanha öljylämmitys vaihdettaisiin 

sähköpatterilämmitykseen. Oletetaan sähkön ostohinnaksi 0,1 €/kWh. 

Sähköpatterilämmityksessä kaikki tuotettu lämpöenergia on verkosta ostettua 

sähköenergiaa, jos omaa tuotantoa ei ole. Kohteen lämmitysenergian ja sähköenergian 

tarve on ollut: 37,61 MWh + 13,41 MWh = 45,64 MWh. Tällöin sähkön hankinnan 

kustannuksiksi tulisi 45640 kWh/a · 0,1 €/kWh = 4564 €/a. Vanhan öljylämmityksen 

polttoainekustannuksiksi oli laskettu 4391 €/a. Tällöin vanhan öljylämmityksen ja uuden 

sähkölämmityksen erotus olisi 4391 €/a - 4564 €/a = -173 €/a. Suora sähkölämmitys olisi 

siis tällä sähkön hinnalla kalliimpi, kuin nykyinen öljylämmitys. 

Sähkölämmitykseen siirryttäessä myös lämmönluovutuslaitteet jouduttaisiin uusimaan. 

Vanhojen vesikiertoisten patterien purkamisen arvioidaan kustantavat noin 1500 €. Uudet 

sähköpatterit valitaan huonekohtaisesti mitoitusohjelmalla laskettujen mitoitustehojen 

sekä ikkunoiden lukumäärän perusteella. Lisäksi valitaan sähkötoiminen 
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lämminvesivaraaja käyttövedelle. Näiden tietojen sekä patterien hintatason perusteella 

uusien patterien hankintakustannukseksi arvioidaan noin 5000 € (Taloon.com 2017a, 

Taloon.com 2017b, Netrauta.fi 2017a). Lisäksi niiden asennuskustannukset arvioidaan 

olevan noin 1500€. Kokonaisinvestointikustannukset olisivat 8000 €.  

5.3 Uusi öljykattila 

Vanha öljykattila olisi myös mahdollista vaihtaa uuteen. Tässä tapauksessa vuosittainen 

polttoainekustannus pienenisi paremman kattilahyötysuhteen johdosta. Valitaan uusi 

kattila vanhan ja uuden kattilan hyötysuhteiden sekä vanhan kattilan nimellistehon 

perusteella. Oletetaan uuden kattilan hyötysuhteeksi 88 % (Bioenergia Ry). Tällöin uuden 

kattilan nimellistehoksi saadaan: 45 kW · 0.75 / 0,88 = 39 kW. Kattilan hinnaksi 

arvioidaan verkkokauppojen hintatason perusteella 4000 €, lämminvesivaraajan hinnaksi 

1500 € ja asennus- ja purkutöiden hinnaksi 3000 € (Taloon.com 2017c, Netrauta.fi 

2017b). Kokonaisinvestointikustannuksiksi tulisi 8500 €. Uuden kattilan hyötysuhteella 

88 %, polttoaineen energiaa kulutettaisiin vuosittain 135,38 GJ / 0,88 = 153,84 GJ. 

Kevytpolttoöljyn lämpöarvolla 36,1 MJ/l ja hinnalla 0,87828 €/l, vuosittaiseksi 

polttoainekustannukseksi tulisi 153840 MJ / 36,1 MJ/l · 0,87828 €/l = 3712 €/a. 

Oletetaan, että vanha patteriverkosto ei ole uusimisen tarpeessa, jolloin 

takaisinmaksuaika olisi 8500 / (4391 €/a - 3712 €/a) = 12,5 vuotta. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä tutkittiin maalämmön ja aurinkosähkön yhteiskäyttöä pientalon 

lämmitykseen.  Esimerkkikohteeseen mitoitettiin sopiva maalämpöpumppu ja sen 

rinnalle aurinkosähkövoimala. Mitoituksen aikana huomattiin, että maalämpöpumpun 

lämpöenergian tuotantoteho on huomattavasti pienempi kuin alkuperäisen öljykattilan 

tuottama lämpöteho. Tämä selittynee erilaisella käyttöveden lämmityksen 

mitoitusperiaatteella, jota kohteen rakennusvaiheessa oli käytetty.  

Aurinkosähköjärjestelmän mitoitusperiaatteena oli, että mahdollisimman suuri osa 

tuotetusta sähköstä tulisi käytettyä kohteessa. Mitoitus onnistui melko hyvin, sillä laskettu 

vuosittainen sähköenergian myynti verkkoon oli suhteellisen pieni. Liian suurella 

voimalalla investointikustannukset nousisivat suuremmiksi, mikä pidentäisi 

takaisinmaksuaikaa. Uuden järjestelmän takaisinmaksuajaksi saatiin 14 vuotta, mikä 

vaikuttaa kohtuulliselta. Uuden öljykattilan takaisinmaksuajaksi saatiin lyhyempi, 12,5 

vuotta. Tämä vaihtoehto sisältää kuitenkin suuremman käyttökustannusriskin, sillä öljyn 

hinta on vaihdellut hyvin voimakkaasti viime vuosina. Tällä hetkellä öljyn hinta on melko 

alhaisella tasolla.  

Kolmas vaihtoehto kustannusvertailussa oli suora sähkölämmitys. Tälle lämmitystavalle 

saatiin nykyistä järjestelmää korkeampi vuosikustannus nykyisellä sähkönhinnalla. 

Sähkön hinta kuitenkin vaihtelee ja jo pienellä hinnan muutoksella vuosittainen 

sähkölasku kasvaa merkittävästi. Esimerkiksi jos sähkön hinnan vuosikeskiarvo nousee 

yhdellä sentillä 0,11 €/kWh:oon, niin vuosittainen sähkölasku kasvaa noin 450 eurolla. 

Myös mitoitettu järjestelmä käyttää sähköä lämmöntuotantoon, mutta lämpöpumpun 

paremman lämmöntuotantohyötysuhteen sekä aurinkopaneelien tuottaman sähkö 

johdosta ero sähkönhankinnan vuosikustannuksissa jää pienemmäksi, 330 euroon. Täten 

sähkön hintariski on mitoitetussa järjestelmässä pienempi. 

Kustannuslaskennassa ei otettu huomioon mahdollisen lainan korkoja. Nämä olisivat 

pidentäneet eri vaihtoehtojen takaisinmaksuaikoja, joista suurin vaikutus olisi 

kohdistunut mitoitettavaan järjestelmään. Laskettu kokonaisinvestointi mitoitettuun 

lämmitysjärjestelmään on suuri yksityiselle henkilölle, joten laadukkaamman tiedon 
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kannalta lainan korot olisi ollut hyvä ottaa huomioon laskennassa. Kustannusarvioissa ei 

myöskään otettu huomioon huoltokustannuksia. Maalämpöpumppujen ja 

aurinkosähköjärjestelmien tarvitsema huolto on kuitenkin vähäistä. Käytössä ollut vanha 

öljykattila tarvitsisi todennäköisesti enemmän huoltotoimenpiteitä.  

Työssä olisi voitu tarkastella tarkemmin uuden lämmitysjärjestelmän 

ympäristövaikutuksia. Vanhan öljykattilan aiheuttamat päästöt vaihtuisivat verkosta 

hankittavan sähkön tuotannossa vapautuneisiin päästöihin. Ostamalla esimerkiksi 

vesivoimalla, aurinkovoimalla tai tuulivoimalla tuotettua sähköä, ei lämmityksen 

käytönaikaisia päästöjä olisi ollenkaan. Mitoitettu järjestelmä olisi siis 

ympäristöystävällinen vaihtoehto. 

Kokonaisuutena maalämpöpumpun ja aurinkosähkövoimalan yhteiskäyttö kohteena 

olleen omakotitalon lämmitykseen vaikuttaa toimivalta järjestelmältä.  Suuri 

alkuinvestointi voi olla este järjestelmän hankkimiselle, mutta pidemmän aikavälin 

tarkastelulla, työssä mitoitettu hybridilämmitys on taloudellisesti kannattava. Lisäksi 

uusiutuvana energiamuotona se tukee kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. 
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7 YHTEENVETO 

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia maalämpöpumpun ja aurinkosähköjärjestelmän 

yhteiskäyttöä omakotitalon lämmitykseen. Työssä tehtiin mitoitus esimerkkikohteeseen, 

jossa oli ollut käytössä öljykattila kiertojärjestelmällä. Maalämpöpumppu mitoitettiin 

kattamaan tilojen ja käyttöveden lämmittämiseen tarvittava energia. 

Aurinkosähköjärjestelmä mitoitettiin tuottamaan sähkö lämpöpumpulle. Tavoitteena oli, 

että mahdollisimman suuri osa tuotetusta sähköstä tulisi käytettyä kohteessa.  

Maalämpöpumppu mitoitettiin kattamaan 80 %:ia (17 kW) kohteen vaatimasta 

lämmitystehosta, jolloin se tuottaisi noin 99 % vuotuisesta lämpöenergian tarpeesta. 

Aurinkosähköjärjestelmän nimellistehoksi laskettiin 8 kW. Mitoitetun 

lämmitysjärjestelmän vuosittaiseksi säästöksi, käytössä olleeseen öljykattilaan 

verrattuna, saatiin noin 2500 €. Ilman korkoja, investoinnin takaisinmaksuajaksi saatiin 

14 vuotta. Mitoitetun hybridijärjestelmän todettiin soveltuvan kohteen 

lämmitystarkoitukseen ja sen katsottiin olevan pidemmän aikavälin tarkastelussa 

taloudellisesti kannattava. 
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