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Buildings consume a lot of energy and the interest in energy efficiency regarding their position has increased significantly in recent years. Energy is consumed, for example, for cooling
of buildings. In Finland and Europe, the cooling market is quite undeveloped, but will grow
significantly in the future.
There are various types of cooling energy production methods and refrigeration equipment.
Their usefulness varies according to, for example, the location of the building, the cooling
power requirement and the operating mode. The cooling system may be straight or indirect,
local or centralized. A good cooling system is flexible and designed so that the indoor air
temperature does not rise too high due to external and internal thermal loads.
The objective of this Master’s Thesis was to design an energy-efficient cooling system for
an existing office building. The cooling system was chosen as a refrigeration equipment and
a cooling energy production method. The cooling equipment which was handled and compared in the Master’s Thesis were: cooling coil of ventilating unit, fan coil unit, chilled beam,
refrigerator baffle and floor cooling. The most common types of cooling energy production
were studied, i.e. district cooling, ground cooling and a water cooler.
The practical part of the research was examined at the existing building in the center of
Helsinki. It was possible to cool the building with a water cooler or district cooling. The
cooling element was selected as a refrigerator baffle using the theoretical part supporting the
work hypothesis.
The results of the Master’s Thesis support the usage of a water cooler. Its demand for purchasing energy is less than district cooling. It is also more economical and produces less
CO2-emissions. Sensitivity analysis supports the use of a water cooler.
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1

JOHDANTO

Suomessa on noin 1,5 miljoonaa kiinteistöä (Tilastokeskus 2016). Näissä kiinteistöissä kuluu todella paljon energiaa. Europan unionin alueella rakennukset kuluttavat noin 40 % kaikesta energiasta, joka kuluu muun muassa valaistukseen, käyttöveden ja tilojen lämmitykseen sekä tilojen jäähdytykseen. (Motiva Oy 2016a.) Jäähdytykseen kuluu noin 15 % rakennusten sähkönkulutuksesta (RIL 259-2012 2012, 18). Rakennusten käyttämän energian takia
muodostuu merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä, joita vähentämällä voidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia minimoida. Rakennusten energiankulutusta voidaan vähentää parantamalla niiden energiatehokkuutta sekä ihmisten käyttö- ja kulutustottumuksia muuttamalla.
Energiatehokkuus tarkoittaa ostoenergian vähentämistä sekä energian tehokasta käyttöä kustannustehokkaalla tavalla.

Kiinnostus rakennusten energiatehokkuutta kohtaan on noussut viime vuosina. Tämä näkyy
Suomessa esimerkiksi rakentamismääräysten kiristymisenä sekä Euroopan unionin uusina
direktiiveinä. Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D3 uusittiin vuonna 2012, jolloin
rakentamisen energiamääräyksiä kiristettiin. Nyt uudisrakentamisen energiatehokkuus on
korkeampaa kuin aikaisemmin. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU,
koskee rakennusten energiatehokkuutta. Tämän direktiivin avulla pyritään vähentämään
kasvihuonekaasupäästöjen määrää parantamalla rakennusten energiatehokkuutta. Direktiivin mukaan EU:n jäsenvaltioissa tullaan lähivuosina rakentamaan vain lähes nollaenergia
taloja, joiden energiatehokkuus on todella korkea. Vuonna 2021 rakennetaan Suomessa ja
muissa jäsenmaissa ainoastaan lähes nollaenergiataloja. (2010/31/EU 2010.) Tällä hetkellä
Suomessa ei ole vielä lainsäädäntöä, virallisia ohjeita tai määräyksiä siitä, millainen lähes
nollaenergiarakennuksen tulee olla, mutta näiden valmistelu on kuitenkin pitkällä. Lähitulevaisuudessa julkaistaan muun muassa uudet rakentamismääräykset, joiden avulla lähes nollaenergiatalot ja niiden talotekniset järjestelmät suunnitellaan.

Kiinnostus vanhojen rakennusten energiatehokkuudesta on myös noussut. Vanhoissa rakennuksissa on usein vanhaa tekniikkaa, jotka saattavat toimia huonosti ja kuluttavat paljon
lämpöä ja sähköä (Mäkipelto 2016). Tällaisissa rakennuksissa voidaan säästää merkittäviä
määriä energiaa vuosittain tekniikkaa modernisoimalla (Mäkipelto 2016). Uusittavia laitteita
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ja järjestelmiä voivat olla esimerkiksi ilmanvaihto- sekä valaistusjärjestelmät ja niiden osat.
Uudet laitteet ja järjestelmät ovat usein paljon energiatehokkaampia. Laitteiden ohjaus rakennusautomaation avulla usein lisää energiatehokkuutta.

Rakennusten jäähdytykseen kuluu paljon energiaa ja niiden jäähdytystarve tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Rakennusten käyttäjien vaatimukset sisäilman laadulle ja sen lämpötilalle ovat kasvaneet, mikä on lisännyt jäähdytysenergiantarvetta. Suomessa moniin liikerakennuksiin, julkisiin tiloihin sekä arvokkaimpiin asuinrakennuksiin on rakennettu jäähdytysjärjestelmiä. Viime vuosina on asennettu myös paljon ilmalämpöpumppuja, jotka sopivat
myös jäähdytykseen, esimerkiksi asuinrakennuksiin. (Airaksinen et al. 2015, 5, 45.) Jäähdytyslaitteiden kompressorit ja lämpöpumpputeknologia ovat kehittyneet ja tuoneet markkinoille energiatehokkaampia laitteita. Joitakin niistä voidaan ohjata portaattomasti. Tulevaisuudessa erilaisten sähkölaitteiden kehitys tulee varmasti jatkumaan, jolloin myös jäähdytysjärjestelmät tulevat olemaan entistäkin energiatehokkaampia.

Rakennusten jäähdytysjärjestelmiä voidaan ohjata monin eri tavoin. Jäähdytysjärjestelmän
tehoa voidaan ohjata esimerkiksi tilahuonekohtaisesti, jolloin jokaiselle tilalle on oma termostaatti, jota käyttäjä voi säätää. Toinen mahdollinen tapa on se, että huoneeseen tai poistokanavaan laitetaan lämpötilamittaus, jota ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmät yrittävät
pitää asetusarvossa.

Euroopassa jäähdytysmarkkinat ovat melko kehittymättömät. Euroopan unionin jäsenmaiden toimitiloista 51 % ja asuinrakennuksista 9 % on jäähdytettyjä. Yhdysvalloissa vastaavat
luvut ovat 80 % sekä 65 %. Japanissa on arvion mukaan jäähdytetty kaikki toimitilat. Suomen jäähdytysenergiantarpeen arvioidaan olevan noin 1 400 GWh. Jäähdytysenergiantarpeen arvioidaan kasvavan noin 300 gigawattituntia vuoteen 2030 mennessä. Euroopan unionin jäsenmaiden jäähdytysmarkkinoiden arvioidaan olevan vuodessa noin 330 TWh ja se
tulee arvioiden mukaan olemaan noin 500 TWh vuonna 2030. Joidenkin arvioiden mukaan
jäähdytysmarkkinat tulevat kasvamaan vieläkin suuremmiksi. (Airaksinen et al. 2015, 4546.) Jäähdytysmarkkinoiden kasvu ja kiinnostus energiatehokkuutta kohtaan, antavatkin
syyn, miksi jäähdytysjärjestelmien energiatehokkuudesta on järkevää tehdä lisätutkimuksia.
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1.1 Työn tavoite

Työn tavoitteena on suunnitella olemassa olevan toimistorakennuksen energiatehokas jäähdytysjärjestelmä, joka muodostuu jäähdytyslaitteista sekä -energiantuotantotavasta. Työn
käytännönosassa perehdytään tarkasteltavan kiinteistön jäähdytysjärjestelmään ja sen toimintaan. Energiatehokkuutta voidaan parantaa suunnittelemalla uusi energiatehokas ja järkevästi rakennettava jäähdytysratkaisu tarkasteltavana olevaan kiinteistöön, tai löytää keinot
nykyisen järjestelmän parantamiseen. Uusittavan jäähdytysjärjestelmän tulee olla taloudellisesti järkevä tehdä verrattuna muihin järjestelmiin. Työssä pyritään selvittämään mikä on
paras tapa jäähdyttää kiinteistöä, ja mitkä laitteet ovat sopivimpia tilojen jäähdytykseen.

Työn tulokset arvioidaan energiatehokkuuden ja jäähdytysenergiantuotantolaitteiston investointi- ja energiakustannusten sekä muiden mahdollisten kustannusten avulla. Kokonaiskustannukset lasketaan ensimmäisten kymmenen vuoden ajalta. Energiatehokkuudella mitataan
energiamäärää, jonka jäähdytysenergiantuotanto vaatii. Jäähdytysenergiantuotantotavoille
lasketaan myös hiilijalanjäljet, jotka aiheutuvat jäähdytysenergian tuottamisesta. Tulosten
herkkyyttä tarkastellaan muun muassa rakennuksen maantieteellisen sijainnin sekä energian
hinnan muutosten avulla.

Tämän työn teoriaosuuden tarkoituksena on löytää erilaisia ratkaisuja, joilla rakennuksia
voidaan energiatehokkaasti jäähdyttää. Teoriaosan avulla voidaan tunnistaa erilaisia jäähdytystapoja sekä -laitteita. Teoriaosan avulla selvitetään myös, miten jäähdytysenergiantarve
muodostuu ja miten sitä voidaan pienentää, esimerkiksi lämpökuormia hallitsemalla.

Työ lisää tietoa jäähdytysjärjestelmistä ja niiden energiatehokkuudesta. Tarkasteltavan kiinteistön jäähdytysratkaisua voidaan pitää energiatehokkaana esimerkkinä ja työn tuloksia voidaan hyödyntää soveltaen niitä tulevaisuudessa. Työ tarjoaa tietoa, miten samankaltaisten
rakennusten jäähdytysjärjestelmän valintaa voidaan lähestyä.
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1.2 Työn rajaukset ja rakenne

Diplomityö rakentuu teoriaosasta sekä käytännönosasta. Teoriaosan avulla luodaan tukeva
pohja käytännönosan valinnoille. Käytännönosassa tarkastellaan olemassa olevaa kiinteistöä
ja sen jäähdytystä. Työn rakenteen voi nähdä kuvasta 1.1.

Kuva 1.1. Työn rakenne

Kuvasta 1.1. nähdään, että työn teoria käsittelee erilaisia jäähdytystapoja ja -laitteita sekä
energiatehokkuutta. Teoriaosan viimeisen luvun muodostaa luku viisi, jossa yhdistetään miten sopivia eri jäähdytyslaitteet ja -energiantuotantotavat ovat toimistorakennuksessa. Luvussa tutustaan lyhyesti, miten taloteknisiä järjestelmiä voidaan ohjata energiatehokkaasti.
Tämän jälkeen tulee käytännönosa, jossa käsitellään olemassa olevaa toimistorakennusta.
Käytännönosan tulokset ja johtopäätökset käsitellään erillisessä luvussa. Työssä pyritään
hyödyntämään monipuolisesti olemassa olevaa kirjallisuutta. Työn sisältö rajataan Suomeen, mutta sitä voitaneen soveltaa myös muissa maissa.
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Rakennuksen jäähdytysjärjestelmään valitaan sopivin jäähdytystapa sekä sopivimmat jäähdytyslaitteet. Työn tulokseksi saadaan vain yksi jäähdytysenergiantuotantotapa ja -laite. On
olemassa erilaisia tapoja jäähdyttää kiinteistöjä, mutta tässä työssä tutkitaan vain kaukojäähdytyksen, maaviilennyksen, vedenjäähdytyskoneiden sekä vapaajäähdytyksen avulla tapahtuvaa jäähdytystä. Tässä työssä jäähdytyslaite on laite, jonka avulla ilmaa tai kiinteistöä voidaan jäähdyttää. Jäähdytyslaitteet, jotka työssä käsitellään ovat: IV-koneen jäähdytyspatteri,
puhallinkonvektori, jäähdytyspalkki ja -paneeli sekä lattiaviilennys. Työssä ei käsitellä jäähdytysjärjestelmiä, joissa olisi huonekohtainen jäähdytyksen säätö.

Työssä käsiteltävän rakennuksen jäähdytysjärjestelmää ei suunnitella tarkasti eikä järjestelmästä tehdä piirustuksia. Vain laitteet ja tuotantotapa valitaan. Tämän takia kaukojäähdytyspaketin hinta on enemmän suuntaa antava tarjous verrattuna VJK:n tarjouksiin. Hypoteesina
pidetään, että energiatehokkainta on käyttää jäähdytyspaneeleita tai muita korkean lämpötilatason jäähdytyslaitteita tilojen jäähdytykseen. Tämän takia jäädytysjärjestelmän rakennuskustannuksia tai putkistojen kustannuksia ei työssä lähtökohtaisesti huomioida, koska kustannukset ovat yhtä suuret kummallekin järjestelmälle, jos jäähdytyslaitteisto on sama. Jos
muita jäähdytyslaitteita käytetään, tulee ne tarvittaessa huomioida. Eri jäähdytysenergiantuotantotapojen asennuskustannusten oletetaan olevan yhtä suuria, joten niitä ei huomioida.

Työssä lasketaan jäähdytysjärjestelmien energiantarpeesta aiheutuvat hiilijalanjäljet. Näiden
perusteella tehdään vertailua, mutta varsinaisia tuloksia ne eivät ole. Hiilijalanjäljet voivat
kuitenkin ohjata joissakin tapauksissa jäähdytysjärjestelmien valintaa. Työssä käytettävän
sähköenergian ominaispäästökertoimena pidetään kaupungin, missä kohde sijaitsee, sähkölaitoksen ominaispäästökerrointa.

Investointikustannukset oletetaan suoritettavaksi kertainvestointina ja mahdollisten huoltokustannusten oletetaan pysyvän muuttumattomina 10 vuoden ajan. Jäähdytysenergian laskennassa käytetään mahdollisimman todenmukaisia hintoja. Sähkön hintana käytetään kiinteistön sähkösopimuksen sähkön hintaa ja kaukojäähdytyksessä energialaitoksen kertomaa
hintaa. Työssä oletetaan, että energian hinta nousee 3 % vuodessa. Jäähdytysenergian kulutuksen oletetaan pysyvän vakiona ensimmäisten 10 vuoden ajan.
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Käytännönosassa tehdään joukko oletuksia, että simulointi onnistuu. Oletukset kerrotaan tarkemmin kuudennessa luvussa. Simulointi tehdään useaan kerrokseen, jotka koetaan järkeväksi ja sellaisiksi, että ne edustavat parhaiten toimistorakennuksen käyttöä. Simuloinnin
kaikkia vaiheita tai valintoja ei käydä tässä työssä. Valinnat tehdään harkiten ja tavalla, joka
edustaa kohdekiinteistön käyttöä ja ominaisuuksia mahdollisimman hyvin. Käytännönosassa
tuloksia ja laitteita mitoitetaan siten, että kohdekiinteistöön jäisi vain yksi jäähdytysenergiantuotantomuoto.

Tässä työssä ei käsitellä jäähdytysjärjestelmien tarkkaa termodynamiikkaa tai lämmönsiirron ilmiöitä, vain niiden yksinkertaiset perusteet. Jäähdytystapojen ympäristövaikutuksia
esim. mikä olisi kompressorien ympäristöystävällisin kylmäaine ei tarkastella. Kompressorien tarkkoja toimintaperiaatteita, tekniikkaa tai toimintatapoja ei tässä työssä käsitellä.
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2

RAKENNUSTEN JÄÄHDYTYSTARPEEN MUODOSTUMINEN

Rakennusten jäähdytystarve riippuu voimakkaasti sekä vuodenajasta että vuorokaudenajasta. Eniten jäähdytysenergiaa tarvitaan kuumina ja aurinkoisina kesäpäivinä, jotta ihmiset viihtyisivät myös silloin rakennusten sisätiloissa. Rakentamismääräysten mukaan rakennukset täytyy suunnitella ja rakentaa sellaisiksi, ettei niiden sisätilat lämpene kesäaikana
haitallisesti. Jäähdytystarvetta nostavat lämpökuormat, joiden takia sisätilojen lämpötila
nousee. Ylilämpenemistä voidaan estää rakenteellisilla ja passiivisilla keinoilla muun muassa aurinkosuojauksen, sekä yöajan tehostetun ilmanvaihdon avulla. (RakMK D3 2012, 9.)
Usein joudutaan kuitenkin turvautumaan koneelliseen jäähdytykseen, jotta sisätilojen lämpötila pysyy hallinnassa.

Kiinteistöjen jäähdytysenergiantarve muodostuu auringon säteilystä ja sisäisten lämpökuormien johdosta, mutta myös lämmön johtumisesta rakenteiden läpi ja niihin varastoitumisesta. Kiinteistön sisäisinä lämpökuormina toimivat muun muassa ihmiset sekä erilaiset sähkölaitteet. Lämpökuormien hallinnalla voidaan vähentää tilojen jäähdytystarvetta.

2.1 Jäähdytysenergiantarve

Sisätilojen sopivasta lämpötilasta on monta eri tulkintaa. Lämpötila vaikuttaa ihmisten tuottavuuteen ja liian korkea tai matala lämpötila romahduttaa ihmisen jaksamisen (Beck (toim.)
2010, 9). Rakentamismääräysten mukaan oleskeluvyöhykkeen suunnitteluarvona pidetään
tyypillisesti 23 °C (RakMK D2 2012, 6). Sisäilmastoluokituksen 2008 mukaiset tavoitearvot
ilman operatiiviselle lämpötilalle on S1- ja S2-luokissa 24,5 ± 0,5 °C ja S3-luokassa 25 ±
1,0 °C (LVI 05-10440 2008, 5). Arvioiden mukaan toimistotyössä sopiva lämpötila on 2024 °C ja optimaalisin 22 °C (Beck (toim.) 2010, 9). Laskettaessa rakennuksen kokonaisenergiankulutusta käytetään jäähdytysrajana kuitenkin 25 °C tai 27 °C riippuen rakennustyypistä. Kesäajan huonelämpötila ei saa ylittää jäähdytysrajan arvoa enemmän kuin 150 astetuntia kesäkuun ja elokuun välisenä aikana standardikäytön mukaisesti. (RakMK D3 2012,
9, 18.) Kuvasta 2.1 nähdään mistä tekijöistä jäähdytystarve muodostuu.
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Kuva 2.1. Jäähdytystarpeeseen vaikuttavat tekijät

Kuvasta 2.1 nähdään, että sisätiloissa lämpökuormia ovat sähkölaitteet ja ihmiset. Ihminen
tuottaa lämpöä nukkuessaan 75 W ja raskaassa työssä jopa 1000 W. (Sandberg (toim.)
2014a, 43). Jäähdytystarvetta lisää ikkunoista sisätiloihin tuleva auringon säteily. Auringon
säteilyn voimakkuus voi merenpinnan tasolla olla jopa 1000 W/m2 (Beck (toim.) 2010, 5).
Ikkunoiden ominaisuudet ja pinta-ala vaikuttavat tulevan säteilyn ja lämpökuorman määrään. Lämpö voi myös varastoitua rakennuksen seiniin ja rakenteisiin lisäten lämpökuormaa
myöhemmin.

Toimistoissa on usein paljon laitteita ja valonlähteitä, jotka lisäävät lämpökuormaa ja jäähdytystarvetta (RIL 259-2012 2012, 80). Toimistoissa on ihmisiä, jotka yleensä tekevät kuitenkin kevyttä istuma- tai seisontatyötä. Tällöin ihmisen lämmöntuotto on noin 100-120 W
(Sandberg (toim.) 2014a, 43). Kokoushuoneissa tai seminaaritiloissa voi kuitenkin olla yhtä
aikaa monta kymmentä ihmistä, enemmän kuin tilaan on suunniteltu, jolloin suurin lämpökuorma muodostuu ihmisistä.

Tulevaisuudessa, kun rakennetaan paremmin eristettyjä rakennuksia ylilämpö ei pääse vuotamaan ulos kuten vanhemmissa rakennuksissa. Tämä tarkoittaa, että uusissa rakennuksissa
jäähdytystarve nousee. (RIL 259-2012 2012, 82.) Tällöin jäähdytystarpeeseen vaikuttaa
myös rakenteelliset ominaisuudet.
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2.2 Jäähdytystarpeen minimointi

Rakennusten jäähdytysenergiantarvetta voidaan pienentää lämpökuormia hallitsemalla. Ihmisten läsnäoloa tai toimintaa saattaa olla hankala hallita rakennusten sisätiloissa. Helpompaa voi olla hallita sähkölaitteista sekä auringon säteilystä johtuvia lämpökuormia. Jäähdytystarvetta voidaan vähentää myös ilmanvaihtoa tehostamalla, jolloin ylilämmin ilma poistuu nopeammin ja viileämpää ilmaa tulee tilalle. Tämä lisää kuitenkin puhaltimien sähkönkulutusta.

Valaistusjärjestelmiä suunniteltaessa pyritään aina käyttämään hyväksi päivänvaloa, jolloin
valaistusjärjestelmän sähkönkulutus laskee. (RIL 259-2012 2012, 117.) Valaistusjärjestelmän suunnittelussa pyritään kuitenkin hyvään valaistustasoon. Hyvällä suunnittelulla ja säätöjärjestelmällä voidaan pienentää lämpökuormaa, joka aiheutuu valaistuksesta. (Sandberg
(toim.) 2014b, 430.) Jotta päivänvaloa voidaan merkittävästi hyödyntää, edellyttää se paljon
ikkunapinta-alaa. Tämän takia osittain, on toimistorakennuksissa yleensä paljon ikkunoita ja
niiden lähellä on usein työpisteitä. Voidaankin olettaa, että suurimmat lämpökuormat ovat
ikkunoiden lähellä rakennuksen ympärillä ja keskellä rakennusta, ne ovat pienemmät. Nykyisten energiatehokkaiden valaisimien avulla saattaisi olla järkevää hoitaa mahdollisimman
paljon valaistuksesta ilman päivänvaloa jäähdytystarpeen ehkäisemiseksi.

Hyvällä ja tehokkaalla aurinkosuojauksella ja hyvälaatuisilla ikkunoilla voidaan vähentää
sisään tulevaa lämpökuormaa. Hyvällä aurinkosuojauksella voidaan vähentää 85 % toimistorakennuksen jäähdytystarpeesta (Airaksinen et al. 2015, 11). Hyvät aurinkosuojaimet voivat vähentää jopa 95 % auringon lämpösäteilystä (UK Sunsystems Oy 2016.) Hyvällä aurinkosuojalla voidaan myös vähentää talviajan lämmitystarvetta sekä parantaa viihtyvyyttä, kun
auringon häikäisevä vaikutus vältetään. (Beck (toim.) 2010, 41.)

Rakennusten aurinkosuojat voivat olla ulko- tai sisäpuolisia, integroituja, kiinteitä tai liikkuvia, automatisoituja tai käsikäyttöisiä yms. Niiden ulkonäkö saattaa vaihdella huomattavasti,
mikä saattaa ohjata valintaa. Myös rakennuksen suunta ja korkeus voivat vaikuttaa valintaan.
Suomessa ulkopuoliset aurinkosuojat ovat vähän käytettyjä. Ulkopuolinen aurinkosuojaus
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on tehokkain jäähdytyskuorman vähentäjä, mutta niitä on hankala lisätä jälkikäteen korjausrakentamisessa. Liikkuvat pystysuorat tai horisontaaliset sälekaihtimet vähentävät auringon
säteilyenergiaa parhaiten. Sisäpuoliset aurinkosuojat säästävät parhaiten talvella lämmitysenergiaa. (Beck (toim.) 2010, 41, 44-45.) Aurinkosuoja kuitenkin vähentävät sisään tulevan
valon määrä, joka voi lisätä valaistuksen sähkön tarvetta. Nykyaikaiset LED-valaisimet kuitenkin ovat energiatehokkaita eivätkä nosta sisätilojen lämpökuormaa samalla tavalla kuin
auringon säteilyenergia tai vanhat valaisimet. Vanhoissa kiinteistöissä voi olla vanhaa valaistustekniikkaa, mutta ne tultaneen vaihtamaan lähitulevaisuudessa LED-malleihin, kun
vanhat valaisimet tai valonlähteet hajoavat.

Ikkunoiden lasien ominaisuudet vaikuttavat myös lämpökuorman suuruuteen. Lasien g-arvo
kertoo, kuinka paljon lasi läpäisee auringon säteilyenergiaa. Mitä pienempi g-arvo on, sitä
vähemmän lämpökuormaa sisätiloihin syntyy. Matalaemissiiviset Low-e- ja selektiivilasit
päästävät vähemmän auringon säteilyenergiaa sisätiloihin kuin tavalliset lasit. (Beck (toim.)
2010, 18-19.) Ikkunapinta-alaa vähentämällä tai sen järkevällä sijoittamisella, voi olla suuria
merkityksiä lämpökuorman syntymiseen.

Ikkunoihin laitettavia aurinkosuojakalvoja on helpompi asentaa olemassa oleviin rakennuksiin ja käyttää myös korjausrakentamisessa. Valmistajien mukaan ne vähentävät jopa yli 75
% auringon säteilyn lämpökuormasta ja vaikuttavat jäähdytysenergian kulutukseen pienentävästi. Myös auringon häikäisevä vaikutus pienenee. Talvella ne säästävät myös lämmitysenergiaa. (3M 2017.)

Toimistorakennuksissa saattaa olla tiloja, jotka vaativat jäähdytystä myös syksyisin, keväisin ja talvisin. Näistä tiloista saatavaa lämpöä on hyvä käyttää tilojen lämmitykseen esimerkiksi lämpöpumppujen avulla. (RIL 259-2012 2012, 84.) Tällaisia tiloja voi olla esimerkiksi
palvelin- tai konesalit. Laitteet, jotka tarvitsevat jatkuvampaa jäähdytystä on järkevää sijoittaa samaan tilaan. Tällöin niiden aiheuttama lämpökuorma on yhdessä tilassa ja muiden tilojen lämpökuorma pienenee. Niiden jäähdytys voidaan hoitaa keskitetysti, vaikka erillisellä
jäähdytyskoneella. Tämä voi olla usein energiatehokkain ratkaisu, koska suuren koneen ei
tarvitse toimia vain yhden konesalin takia.
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Jäähdytysjärjestelmää mitoitettaessa on hyvä varmistaa, voivatko rakennuksen käyttäjät
avata tilojen ikkunoita, joiden avulla tiloja voidaan viilentää (RIL 259-2012 2012, 82). Ikkunoiden avaaminen kesäpäivisin varjoisalta puolelta voi laskea jäähdytyksen tarvetta. Varjoisalla puolella ilma voi olla selkeästi viileämpää ja auttaa tilojen viilennystä. Tämä voi
kuitenkin myös lisätä lämpökuormaa, jos ikkuna jää auki ja aurinko alkaa paistaa kyseiseen
ikkunaan. Ikkunan aukaisu saattaa lisätä myös tilojen epäpuhtauskuormaa ja aiheuttaa vetoa.
Järkevämpää olisi käyttää aurinkosuojia ja pitää ikkunat kiinni, koska ikkunoiden auetessa
voi ilmanvaihtojärjestelmä ja sen painesuhteet mennä sekaisin. Tällöin IV-koneet eivät toimi
suunnitellusti.

Jäähdytysjärjestelmän huipputehoa tarvitaan harvoin, koska sen mitoitusolosuhteet ylittyvät
vain noin kymmenenä päivänä vuodessa (RIL 259-2012 2012, 84). Tämä tarkoittaa kuitenkin tilannetta, jossa sisäympäristön lämpökuormat eivät ole suunnittelutilanteesta muuttuneet. Simuloinnin avulla voidaan tarkastella sisäolosuhteita ja niiden avulla voidaan päättää
tilaajan kanssa, sallitaanko kuumimpina hellepäivinä tilojen lämpötilan nousu vai ei (RIL
259-2012 2012, 84). On tärkeää kuitenkin selvittää, kuinka suuri ja kuinka usein ylilämpeneminen on hyväksyttävää.

2.3 Jäähdytysenergian ja -tehontarpeen laskenta

Jäähdytysjärjestelmän energiankulutuksen ja tehontarpeen voi laskea Jäähdytysjärjestelmän
energianlaskenta -oppaan mukaan kahdella tapaa, yksinkertaisesti ja yksityiskohtaisesti. Yksityiskohtainen laskenta tulee tehdä simuloiden käyttäen tuntitason laskentaa. Jäähdytysjärjestelmän energiankulutus voidaan laskea samaan aikaan, kun jäähdytystehontarve lasketaan. (Jäähdytysjärjestelmän energianlaskentaopas 2011, 5.) Yksinkertainen menetelmä soveltuu paremmin jäähdytysenergian karkeaan arviointiin.

Yksityiskohtainen tuntitason laskenta onnistuu simulointiohjelman, esimerkiksi IDA-ICEohjelmiston, avulla (Equa Simulation Ab 2016). Simulointi tehdään energialaskennan testivuoden 2012 säätietojen perusteella. Uuden testivuoden 2012 data on laadittu Vantaan, Jyväskylän ja Sodankylän säätietojen perusteella eri säävyöhykkeille. Vantaan dataa käytetään
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vyöhykkeillä I ja II olevien rakennusten laskentaan, Jyväskylän dataa käytetään vyöhykkeellä III ja Sodankylän vyöhykkeellä IV olevien rakennusten energialaskennassa. (Jylhä et
al. 2011, 9, 14-15.) Säävyöhykkeet nähdään kuvasta 2.2.

Kuva 2.2. Säävyöhykkeet (RakMK D3, 29.)

Tämän työn teoriaosassa esitetään yksinkertaisesti, miten lämpökuormien aiheuttama jäähdytysenergian- ja -tehontarve määritetään. Nettotarve perustuu lämpökuormien laskentaan.
Laskentaa varten on hyvä olla tiedossa mm. rakennuksessa olevien ihmisten lukumäärä ja
valaistuksen sekä muiden sähkölaitteiden energiankulutus. Ihmisistä muodostuva lämpökuorma voidaan laskea standardikäytössä henkilötiheyden ja standardikäytön avulla.
(RakMK D3 2012, 20.) Taulukossa 2.1 nähdään standardikäytön lukuarvoja.

Taulukko 2.1. Standardikäytön mukaiset lämpökuormat lämmitettyä nettoalaa kohti (RakMK D3, 19-20.)

Rakennus
Toimistorakennus

IV-koneiden käyttöaika
07:00-18:00

Valaistus
[W/m2]
12

Kuluttajalaitteet
[W/m2]
12

Ihmiset
[W/m2]
8,3

Henkilötiheys
[1/m2]
1/17

Toimistorakennuksen standardikäytön mukaiset parametrit nähdään taulukosta 2.1, joihin
energialaskenta voi perustua. Taulukosta 2.1 nähdään esimerkiksi, että toimistorakennuksessa henkilötiheys on melko pieni. Yksi ihminen käyttää 17 neliömetrin alan. Kuitenkin
yksittäisissä tiloissa, kuten kokoustiloissa tämä tiheys voi helposti ylittyä. Tämä kannattaa
huomioida, kun tiloihin suunnitellaan jäähdytysratkaisuja. Tavallisesti kuitenkin toimistorakennuksen jäähdytysteho on noin 30-80 W/m2 (Svahn 2015). Lämpökuormien laskennassa
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voidaan käyttää myös tarkempia arvoja, jos ne ovat tiedossa. Todenmukaista laskentaa kannattaa käyttää, koska tällöin tulos kuvaa paremmin tilojen oikeaa käyttöä. Laskenta voi perustua esim. ihmisten tarkkaan lukumäärään. Yhden ihmisen lämmönluovutus teho on 125
W, joka sisältää ihmisen kuivan lämpötehon 85 W sekä hengityksestä haihtuvan energian 40
W (RakMK D5 2013, 29). Ihmisen lämpötehona toimistotyössä pidetään kuitenkin 120 W.

𝑄henk =

𝑘𝑛𝜙henk Δ𝑡oleskelu
1000

Missä Qhenk
k

=

𝑘𝑛𝜙henk ∑ 𝑡𝑑 𝑡𝑣 ∆𝑡

(1)

1000

henkilöiden aiheuttama lämpöenergia

[kWh]

rakennuksen käyttöaste, joka kuvaa

[-]

rakennusta käyttävien ihmisen läsnäoloa
rakennuksessa
n

henkilöiden lukumäärä

[-]

ϕhenk

yhden henkilön lämpöteho = 85

[W]

(ei sisällä haihtumislämpöä)
Δtoleskelu

oleskeluaika rakennuksessa

td

rakennuksen vuorokautinen käyttöaikasuhde [h/24 h]

tv

rakennuksen viikoittainen käyttöaikasuhde [vrk/7 vrk]

Δt

laskentajakson pituus

[h]

1000

kerroin laatumuunnokselle

[-]

[h]

Ihmisten aiheuttama jäähdytysenergiantarve voidaan laskea tunneittain kaavalla 1 (RakMK
D5 2013, 29-30). Hetkittäinen lämpöteho saadaan henkilöiden lukumäärän ja ihmisen lämpötehon tulona. Käyttöaste ja henkilöiden oleskeluaika vaihtelevat rakennustyypeittäin.
Oleskeluaikaan vaikuttavat viikoittainen ja päivittäinen käyttöaika. Rakentamismääräyskokoelman D3 mukaan toimistorakennuksen standardikäytön mukainen käyttöaste on 0,65,
vuorokautinen käyttöaikasuhde 11 tuntia ja viikoittainen 5 vuorokautta (RakMK D3 2012,
19). Toimistorakennuksen käyttöaika on 2 500 tuntia vuodessa (RakMK D5 2013, 28). Tätä
arvoa voidaan käyttää, kun lasketaan vuotuista jäähdytystarvetta.
𝑄𝑠äℎ = 𝑊𝑣𝑎𝑙𝑎𝑖𝑠 + 𝑊𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡

(2)
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Missä Qsäh

valaistuksesta ja sähkölaitteista aiheutuva lämpökuorma

[kWh]

Wvalais valaistusjärjestelmän energiankulutus

[kWh]

Wlaitteet sähkölaitteiden energiankulutus

[kWh]

Kaavan 2 avulla voidaan laskea laitteista sekä valaistuksesta syntyvä lämpökuorma.
(RakMK D5 2013, 30.) Kun lasketaan laitteiden ja valaistusjärjestelmän lämpötehoa, voidaan niiden tehojen summaa pitää myös niiden lämpötehona. Esimerkiksi, jos valon sähköteho on 15 W, voidaan sen lämpötehoa pitää 15 watin suuruisena. Toimistorakennuksen tyypillisiä laitteita ovat mm. tietokoneet, niiden näytöt ja kopiokoneet. Pöytätietokoneen ja tulostimen lämpökuorma on noin 150 W, kopiokoneen lämpökuorma voi olla jopa 1 500 W
(Aittomäki 2014, 321). Uudet sähkölaitteet ja nykyaikainen LED-tekniikka kuluttavat usein
vähemmän energiaa kuin vanhat, jolloin niiden aiheuttamat lämpökuormat ovat vanhoja laitteita pienempiä. Kuitenkin tekniikan määrä on saattanut sisätiloissa lisääntyä, mikä on lämpökuormia nostava tekijä.
𝑄𝑎𝑢𝑟 = ∑ 𝐺𝑠ä𝑡,𝑣𝑎𝑎𝑘 𝐹𝑠𝑢𝑢𝑛𝑡𝑎 𝐹𝑙ä𝑝 𝐴𝑖𝑘𝑘 𝑔 = ∑ 𝐺𝑠ä𝑡,𝑝𝑦𝑠 𝐹𝑙ä𝑝 𝐴𝑖𝑘𝑘 𝑔

(3)

𝜙𝑎𝑢𝑟 = 𝑃𝑠ä𝑡 𝐹𝑙ä𝑝 𝐴𝑖𝑘𝑘 𝑔

(4)

Missä Qaur

auringon säteilyenergian aiheuttama

[kWh]

lämpökuorma
Gsät

auringon kokonaissäteily energia

[kWh/m2 kk]

vaaka-/pystypinnalle
Fsät,vaak muuntokerroin, vaakatasolle tuleva säteily

[-]

muutetaan pystypinnan suuntaiseksi ilmansuunnittain.
Fsät,pys säteilyn läpäisyn korjauskerroin

[-]

Aikk

ikkuna-aukon pinta-ala kehys- ja karmirakenteineen [m2]

g

ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn

[-]

läpäisykerroin
ϕaur

auringon säteilyn lämpöteho

[W]

Psät

auringon säteilyteho

[W/m2]
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Kaavalla 3 voidaan laskea auringon säteilystä johtuva lämpökuorma vuosittain. Auringon
hetkittäinen säteilyteho lasketaan kaavalla 4. Auringon säteilyn sisätiloihin aiheuttamaan
lämpökuormaan vaikuttaa voimakkaasti vuodenaika, rakennuksen varjostus sekä ikkunoiden
ilmansuunnat. Rakennuksen varjostus vaihtelee kuukausittain. Myös ikkunoiden aukkojen
kehys- ja karmirakenteen ja lasiaukon välinen suhde vaikuttaa lämpökuorman suuruuteen.
(RakMK D5 2013, 30–33.)
𝑄𝑙ä𝑚𝑝ö𝑘 = 𝑄ℎ𝑒𝑛𝑘 + 𝑄𝑠äℎ + 𝑄𝑎𝑢𝑟

Missä Qlämpök kokonaislämpökuorma

(5)

[kWh]

Kaavalla 5 voidaan laskea kokonaislämpökuorma. Tämä vaatii suurta laskentaa, jota voidaan
kuitenkin helpottaa. Dynaamisen tuntitason laskennan voi tehdä myös tyyppitilalle, joka
edustaa kaikkia tiloja (Sandberg (toim.) 2014b, 461). Toimistorakennuksessa tällaista tilaa
voisi edustaa yksi tai puolikas kerros, tai jopa neuvotteluhuone. Neuvotteluhuoneen lämpökuorman avulla voidaan arvioida oikein keskimääräinen jäähdytystehontarve kaikissa tiloissa.
𝜙𝑗ääℎ = ∑(𝜙ℎ𝑙ö + ∑𝜙𝑙𝑎𝑖𝑡 + 𝜙𝑎𝑢𝑟 )
Missä ϕjääh

(6)

jäähdytysteho

[W]

ϕhlö

ihmisten lämpöteho

[W]

ϕlait

sähkölaitteiden ja valaistuksen teho [W]

Tilojen hetkittäisen jäähdytystehontarpeen voi laskea kaavan 6 avulla. Määritettäessä koko
rakennuksen jäähdytystehontarvetta on hyvä huomioida, että kaikissa tiloissa tuskin on samaan aikaan jäähdytyksen huippukuormaa. Tämän takia jäähdytysjärjestelmää suunniteltaessa ei kannata tietoisesti välttämättä yli-mitoittaa jäähdytysjärjestelmää.
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2.4 Jäähdytysjärjestelmän energiankulutus

Jäähdytysjärjestelmän muodostaa mm. huonelaitteista ja apulaitteista, esimerkiksi jäähdytyspaneelit ja puhallinkonvektorit. Järjestelmän energiankulutuksen laskennassa otetaan
huomioon jäähdytysenergiantuotto ja apulaitteiden sähköenergiankulutus (RakMK D3 2012,
25). Kuvasta 2.3 nähdään jäähdytysjärjestelmän havainnollistava kuva.

Kuva 2.3 Jäähdytysjärjestelmän periaatekuva (Jäähdytysjärjestelmien energianlaskentaopas 2011, 5.)

Kuvasta 2.3 nähdään, että energiaa kuluu jäähdytysenergian tuottamiseen, siirtämiseen ja
apulaitteiden toimintaan. Jotta jäähdytysenergiaa kuluisi mahdollisimman vähän, tulisi siirtohäviöiden olla mahdollisimman pienet. Jäähdytysjärjestelmän suunnittelussa tavoitteena
on alhaiset siirtohäviöt, optimoitu verkostomitoitus sekä järjestelmän tehokas säädettävyys
(RIL 259-2012 2012, 81).

𝑄𝑗𝑘 = (1 + 𝛽ℎ𝑗𝑖 )𝑄𝑗𝑖 + (1 + 𝛽ℎ𝑗𝑣 )𝑄𝑗𝑣

Missä Qjk

(7)

jäähdytysjärjestelmän jäähdytysenergia

[kWh/a]

βhji

järjestelmän ilmapuolen häviöiden kerroin

[-]

Qji

ilmastointikoneen jäähdytyspatterin jäähdytysenergia

[kWh/a]

βhjv

järjestelmän vesipuolen häviöiden kerroin

[-]
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Qjv

huonelaitteiden jäähdytysenergia

[kWh/a]

Jäähdytysenergiantarve voidaan laskea kaavan 7 avulla. Jotkin simulointiohjelmat huomioivat jäähdytyspatterin energiantarpeeseen ilmavirran vesihöyryn kondensoitumisen, ja toiset
eivät. Tämä täytyy huomioida, kun valitaan häviökerrointa βhji. Häviökertoimet esitetään
taulukossa 2.2. Jos jäähdytysenergia sisältää kondensoitumisen vaatiman energian käytetään häviökertoimelle arvoa, joka ei sisällä kondensoitumiseen kuluvaa energiaa. (Jäähdytysenergian laskentaopas 2011, 5.)
Taulukko 2.2. Jäähdytyksen häviökertoimet (Jäähdytysenergian laskentaopas 2011, 7.)

Jäähdytysveden
lämpötila (meno)
7 °C
10 °C
15 °C
18 °C

𝑊𝑗ääℎ =

𝑄𝑗ääℎ =

βhji
(ei sis. kondenssihäviötä)
0,3
0,2
0,1
0

βhji
(sis. kondenssihäviö)
0,6
0,5
0,2
0

βhjv
0,2
0,15
0,1
0

𝑄𝑗𝑘

(8)

𝜀𝐸

𝑄𝑗𝑘

(9)

𝜀𝑄

Missä Wjääh jäähdytysjärjestelmän sähköenergiantarve
εE

jäähdytysenergian tuottoprosessin vuotuinen

[kWh/a]
[-]

kylmäkerroin
εQ

jäähdytysenergian tuottoprosessin vuotuinen

[-]

kylmäkerroin

Jäähdytysjärjestelmän tarvitsema energia lasketaan kaavan 8 tai 9 avulla, riippuen siitä, millä
tavoin jäähdytysenergiaa tuotetaan. Jos jäähdytysenergian tuottamiseen käytetään sähköä,
eli jäähdytysenergia tuotetaan kompressorin avulla, käytetään kaavaa 8. Jos jäähdytysenergia tuotetaan kaukojäähdytyksen tai absorptiojäähdytyksen avulla käytetään kaavaa 9. Jäähdytysjärjestelmän kylmäkerroin tarkoittaa tuotetun jäähdytysenergian ja siihen kulutetun
sähkön osamäärää. Kylmäkerroin voidaan laskea myös jäähdytystehon sekä kompressorin
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tehon osamääränä (Sandberg (toim.) 2014a, 247). Taulukossa 2.3 esitetään tyypillisiä arvoja
kylmäkertoimille. (Jäähdytysenergian laskentaopas 2011, 6.) Useat laitevalmistajat esittävät
koneillensa kylmäkertoimet. Tällöin kylmäkerrointa merkitään usein EER- tai SEER-merkinnöillä. SEER-kylmäkerroin on jäähdytyksen vuotuinen kylmäkerroin ja EER tavallinen
kylmäkerroin. Mitä korkeampia nämä luvut ovat, sitä energiatehokkaampi laite on. (RefGroup 2016.)

Taulukko 2.3. Tyypillisiä jäähdytysenergian tuotantotapojen kylmäkertoimia (Jäähdytysenergian laskentaopas 2011, 6.)

Jäähdytysenergiantuotantotapa
Kompressori-kylmälaitos (ilmalauhdutteinen)
Kompressori-kylmälaitos (vesilauhdutteinen)
Vapaajäähdytys, liuosjäähdytin
(kuiva)
Vapaajäähdytys, jäähdytystorni
(märkä)
Vapaajäähdytys, maaputkisto (vertikaalinen)
Split-laitteet
Kaukojäähdytys
Absorptiojäähdytys

εE

εQ

2,5
3
5
7
30
3
1
0,7

Taulukosta 2.3 nähdään, että absorptio- ja kaukojäähdytys eivät ole energiatehokkaimpia
tapoja jäähdyttää rakennuksia, koska niiden kylmäkertoimet ovat pienimpiä. Rakennuksissa
voi myös olla useampia jäähdytystapoja kuin vain yksi. Joissakin rakennuksissa on useampia
kylmäkoneita, jotka voivat olla erilaisia.
𝑄

𝑄

𝑊𝑗ääℎ = 𝛼1 𝜀 𝑗𝑘 + 𝛼2 𝜀 𝑗𝑘
𝐸1

Missä α1

(10)

𝐸2

tuottoprosessin 1 vuosittainen jäähdytysenergian

[%]

suhteellinen osuus
α2

tuottoprosessin 2 vuosittainen jäähdytysenergian

[%]

suhteellinen osuus
εE1

tuottoprosessin 1 kylmäkerroin

[-]

εE2

tuottoprosessin 2 kylmäkerroin

[-]
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Kun jäähdytyslaitteita tai -tapoja on useampia kuin yksi, voidaan niiden kuluttama energia
laskea kaavan 10 avulla. Tuottoprosessien suhteellisten osuuksien summa tulee olla 100 %.
(Jäähdytysenergian laskentaopas 2011, 7.) Kaavaan 10 voidaan lisätä niin monta termiä,
kuin jäähdytyslaitteita on.
𝑊𝑗ääℎ,𝑎𝑝𝑢 = 𝛽𝑎𝑝𝑢 𝑄𝑗𝑘

Missä Wjääh,apu

(11)

jäähdytysjärjestelmän apulaitteiden

[kWh/a]

vuotuinen energiankulutus
βapu

apulaitteiden vuotuinen sähkönkulutuksen

[-]

kulutuskerroin

Jäähdytysjärjestelmän apulaitteiden kuluttama energia lasketaan kaavan 11 avulla. Jäähdytyspalkille kulutuskerroin on 0,06 ja puhallinkonvektorille 0,08. (Jäähdytysenergian laskentaopas 2011, 7.) Näiden kaavojen avulla voidaan laskea myös jäähdytysjärjestelmän tehontarve, kun häviöt on huomioitu. Kaavoja täytyy hieman muuntaa siten, että energiantarvetekijän korvaa tehontarve-tekijällä.
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3

RAKENNUSTEN JÄÄHDYTYSENERGIANTUOTANTOTAVAT

Rakennusten jäähdytys voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Kiinteistöjä voidaan jäähdyttää
esimerkiksi viileän veden avulla ja sen viilentämiseen on monia ratkaisuja. Kiinteistöjen erilaisia jäähdytystapoja ovat esimerkiksi kaukojäähdytys sekä vedenjäähdytyskone. Tässä luvussa käsitellään jäähdytysenergiantuotantotapoja, jotka ovat yleisimmin käytössä rakennusten jäähdytyksessä. Viimeinen alaluku käsittelee yötuuletusta.

Jäähdytysjärjestelmä voi olla paikallinen tai keskitetty. Keskitetty järjestelmä jäähdyttää tavallisesti koko rakennusta tai sen suurempaa osaa, paikallinen jäähdytysjärjestelmä vain
pientä tilaa, johon se on yleensä asennettu. Jäähdytysjärjestelmä voi olla myös välillinen tai
suora, jolloin jäähdytys tapahtuu yleisesti tuloilman avulla. Välillinen jäähdytys tarkoittaa
jäähdytetyn nesteen kierrättämistä jäähdytyslaitteissa. Suorassa järjestelmässä kylmäaine
kiertää jäähdytyslaitteessa, esimerkiksi ilmanvaihtokoneen jäähdytyspatterissa. Suoraa järjestelmää käytetään, kun halutaan edullinen järjestelmä, jonka jäähdytysteho on tavallisesti
alle 70 kW. Tällöin myös jäähdytyspatterin ilmavirran tulee olla lähes vakio. Välillistä järjestelmää käytetään, kun tiloihin halutaan tarkempi jäähdytystehonsäätö säätämään kulutushuippuja. Välillistä järjestelmää on helpompi laajentaa ja sitä voidaan käyttää myös, kun
putkilinjat ovat pitkiä. Välillinen järjestelmä on yleensä kalliimpi ja kuluttaa enemmän energiaa, mutta se voi hyödyntää vapaajäähdytystä. (Sandberg (toim.) 2014a, 243-244.) Toimistorakennuksissa käytetään usein välillisiä järjestelmiä.

Vapaajäähdytyksessä jäähdytysvesi tai ilma kylmenee viileän ulkoilman avulla. Vapaajäähdytys on ympäristöystävällinen ja energiatehokas tapa jäähdyttää kiinteistöjä, koska se hyödyntää ns. ulkoilman ilmaista energiaa. Vapaajäähdytys säästää energiaa tavalliseen jäähdytystapaan verrattuna 35–75 % vuodessa. (Onninen 2016, 4.) Vapaajäähdytystä voidaan soveltaa myös esim. vesistöjäähdytyksessä, milloin viileää vettä hyödynnetään rakennusten
jäähdytykseen. Suurissa kohteissa, jotka ovat meren, jokien tai järvien lähellä, kannattaa selvittää myös niiden mahdollinen hyödyntäminen jäähdytyksessä ja lämmityksessä.
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3.1 Kaukojäähdytys

Kaukojäähdytys on keskitettyä jäähdytetyn veden tuotantoa. Jäähdytysvesi jaetaan rakennuksiin maanalaisten putkistojen ja kiinteistössä olevien lämmönsiirrinten avulla, samalla
tavalla kuin kaukolämpö. Kaukojäähdytys sopii parhaiten alueille, joissa on tiheästi useita
toimisto- ja liikerakennuksia. Kaukojäähdytyksen rakentaminen alkoi Suomessa 1990-luvulla Helsingissä ja on sen jälkeen yleistynyt muissa kaupungeissa esimerkiksi Turussa,
Tampereella ja Espoossa. (Sandberg (toim.) 2014a, 260.) Kuvassa 3.1 nähdään kaukojäähdytyksen toimintaperiaate.

Kuva 3.1. Kaukojäähdytyksen toimintaperiaate

Kuvasta 3.1 nähdään, että kaukojäähdytykseen hyödynnetään muun muassa lämpöpumppuja, meri- sekä jätevettä. Meriveden sijaan voidaan hyödyntää myös järvivettä mahdollisuuksien mukaan. Myös absorptiokoneita käytetään kaukojäähdytyksessä, jolloin niiden
käyttöenergia saadaan kaukolämpövedestä (Sandberg (toim.) 2014a, 260). Absorptiokoneen
toiminta perustuu esimerkiksi litiumbromidi-vesi aineparin höyrystymiseen ja lauhtumiseen,
missä höyrystymislämpö otetaan kylmävesipiirin jäähdytettävästä vedestä (Aittomäki 2014,
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90-91). Helen Oy:n vuonna 2015 tuottamasta jäähdytysenergiasta noin 60 % tuotettiin lämpöpumppujen, noin 25 % vapaajäähdytyksen ja noin 10 % absorptiokoneiden avulla (Energiateollisuus ry 2016b).

Kaukojäähdytys on kilpailukykyinen jäähdytystapa, koska keskitetyllä tuotannolla saadaan
aikaan suurempia yksiköitä, jolloin jäähdytysenergiaa voidaan tuottaa kustannustehokkaasti.
Lämpöpumppujen avulla jäähdytysveden ylimääräisestä lämmöstä voidaan hyödyntää jopa
90 %. Tämä tekee kaukojäähdytyksestä energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen (Fortum
Finland 2016). Taulukon 2.2 mukaan kaukojäähdytyksen kylmäkerroin on kuitenkin matala.
Tarkasteltaessa vain jäähdytysenergiantuotantoa, ei kaukojäähdytys ole asiakkaan näkökulmasta energiatehokkaimmasta päästä, kun vertailua tehdään kylmäkertoimien avulla.

Kaukojäähdytyksen avulla vältetään rakennuskohtaisten jäähdytyskoneiden aiheuttamat äänet ja tärinä, samalla säästetään myös tilaa, jonka jäähdytyskoneet yleensä tarvitsevat. Jäähdytyskoneet tarvitsevat myös huolto- ja kunnossapitotöitä, joita kaukojäähdytysjärjestelmä
ei tarvitse. Jäähdytyskoneiden lauhduttimet saattavat rumentaa rakennuksen ulkoasua.
(Energiateollisuus ry 2016a.) Lauhdutinyksiköt sijoitetaan yleensä katolle, ja saattavat näkyä ihmisille maantasolla tai vierekkäisistä rakennuksista. Kuvasta 3.2 nähdään miten kaukojäähdytyksen myynti ja sopimusteho ovat kasvaneet.
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Kuvasta 3.2 huomataan, että Energiateollisuus ry:n tietojen mukaan vuodesta 2001 lähtien
kaukojäähdytyksen myynti- ja sopimusteho ovat kasvaneet merkittävästi. Kaukojäähdytyksen myynti on kasvanut 2,5-kertaiseksi ja asiakkaiden lukumäärä tuplaantunut viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna 2014 kaukojäähdytystä myytiin noin 190 GWh. (Airaksinen et
al. 2015, 5.) Selkeästi eniten asiakkaita on Helen Oy:llä. Vuonna 2015 Helen Oy myi 309
asiakkaalle kaukojäähdytystä yhteensä 125 GWh. (Energiateollisuus ry 2016c.)

Kaukojäähdytyksen kulutus on korkeimmillaan päivällä ja pienimmillään öisin. Kuormituksen tasaamiseksi on rakennettu varastoja vedestä, eli kylmäakkuja, jotka viilennetään yöaikaan lämmintä päivää varten. Helsingin Pasilassa on maanalainen järvi, jonka halkaisija on
20 metriä ja syvyys yli 30 metriä. Sen lämpötila lasketaan 6-asteiseksi öisin, jolloin se toimii
kylmäakkuna (Törmänen 2012). Kaukojäähdytysmenoveden lämpötila on yleensä 7-8 °C ja
tuloveden lämpötila voi olla jopa 16 °C. Uusissa rakennuksissa toisiopuolen, eli rakennuksen
jäähdytysvesiverkoston menoveden lämpötila on usein 10 °C ja paluuveden 18 °C. (Sandberg (toim.) 2014a, 260, 284.) Vanhoissa rakennuksissa toisiopuolen lämpötilat voivat olla
erilaisia. Toinen kylmäakku on ydinkeskustassa Esplanadin puiston alla ja se on yli kaksi
kertaa suurempi kuin Pasilan kylmäakku (Törmänen 2012).

Kaukojäähdytyksen kustannukset muodostuvat muun muassa kiinteistöön hankittavasta
lämmönsiirrinpaketista, kaukojäähdytyksen liittymismaksusta, perusmaksusta sekä energiamaksusta. Näihin kaikkiin kustannuksiin vaikuttaa jäähdytykseen tarvittava teho ja energia.
Järjestelmän asennus muodostaa kustannuksia myös. Huoltokustannukset ovat kuitenkin
pieniä. Kuvassa 3.3 nähdään kaukojäähdytyksen lämmönsiirrinpaketti.
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Kuva 3.3. Kaukojäähdytyksen lämmönsiirrinpaketti

3.2 Maaviilennys

Maalämpöä eli maaperästä saatavaa jäähdytys- ja lämmitysenergiaa alettiin käyttää Suomessa jo 1970-luvulla maalämpöpumppujen avulla. Maalämpöpumppujen avulla voidaan
hyödyntää myös vesistöjä (Sandberg (toim.) 2014a, 269). Maaviilennys on siis vapaajäähdytystä. Se ottaa tarvittavan energian maaperästä tai vesistöstä, jolloin erillisiä jäähdytyslaitteita ei tarvita (Proheat 2016). Suuremmissa laitoksissa voidaan tarvita useita järjestelmiä,
jotta jäähdytystehontarve saadaan täytettyä. Maaviilennyksen käyttökustannukset ovat edulliset, koska ne muodostuvat vain kiertovesipumpun sähkönkulutuksesta (Proheat 2016).
Myös maalämpöpumpun kompressorin sähkönkulutus täytyy huomioida käyttökustannuksissa, ellei hyödynnetä vain vapaajäähdytystä.

Vesistöt voivat olla viileitä silloin, kun jäähdytystarvetta on. Maaperä on aina lämmin auringon lämpösäteilyn johdosta (Sandberg (toim.) 2014a, 269). Lämpöenergian suunta on
aina kuumasta lämpövarastosta viileään lämpövarastoon päin termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan (Cengel & Boles 2007, 284). Kiinteistöt voivat olla viileämpiä kuin maa-
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perä ja ovat aina pienempiä lämpövarastoja. Jotta kiinteistöistä voidaan siirtää lämpöä maaperään jäähdyttäen niitä, tarvitaan ulkopuolista työtä. Tämä onnistuu lämpöpumppujen
avulla, jotka käyttävät ulkopuolisena energiana sähköä (Sandberg (toim.) 2014a, 269). Tätä
prosessia kutsutaan käänteiseksi Carnot-prosessiksi (Cengel & Boles 2007, 305). Carnotprosessin vaiheet käsitellään myöhemmin kuvan 3.3 yhteydessä.

On olemassa erilaisia lämpöpumppuja, mutta niiden toimintaperiaate on samanlainen. Erona
on usein se, mistä ne ottavat lämpöä. Lämmönlähde voi olla ulko- tai jäteilma, maaperä,
kallio sekä pohja- tai pintavesistöt (Aittomäki (toim.) 2014, 350-355; Juvonen & Lapinlampi
2013, 9). Pohjavesiesiintymiä ei ole Suomessa juurikaan käytetty rakennusten lämmitykseen
tai viilennykseen. Ensimmäinen järjestelmä valmistunee kuitenkin vuonna 2017 Lahteen.
GTK:n geoenergian asiantuntija Teppo Arolan mukaan tähän on kuitenkin Suomessa suuria
edellytyksiä ja se soveltuu hyvin melko suuriin kohteisiin, kuten kauppakeskuksiin. Pohjavesiesiintymistä voidaan lämpöpumppujen avulla saada lämpöenergiaa jopa 55-60 MWh
vuodessa. Järjestelmä toimii siten, että porataan reikä pohjavesistöön, josta pumpataan pohjavettä kiinteistössä olevaan lämmönvaihtimen tai lämpöpumpun läpi, joka ottaa lämpöä talteen. (Repo 2016.) Pohjavesiesiintymien avulla onnistuisi myös viilennys erinomaisesti.
Pohjavedenkäyttö on luvanvaraista toimintaa, jonka saaminen voi tulevaisuudessa helpottua,
kun ensimmäinen järjestelmä alkaa toimia kunnolla. Pohjaveden käyttö edellyttää, että rakennus sijaitsee alueella, jossa on hyödynnettäviä pohjavesiesiintymiä.

Keruupiirin avulla saadaan lämpöä talteen. Maaperässä vaakatasossa olevan keruupiirin pituus on melkein aina yli 500 metriä. Keruupiiri voi olla myös kaivo, joka on porattu maaperään tai kallioon alle 300 metrin syvyyteen. Suurissa kohteissa voidaan porata monta energiakaivoa, jotka muodostavat energiakentän. Energiakaivojen määrän ja syvyyden voi myös
simuloida, jolloin mitoitus voidaan optimoida parhaiten. Näin voidaan myös varmistaa, että
haluttu tehontarve toteutuu. Tällöin saadaan täysi- tai osatehoinen järjestelmä, joka tuottaa
kiinteistön kaiken vuosittain käytetyn energian, tai osan siitä (Juvonen & Lapinlampi 2013,
31).

Kiinnostus lämpöpumppuja kohtaan on kasvussa. Vuonna 2016 maalämpöpumppujen
myynti laski ja niitä myytiin noin 8 500 kappaletta. (Sulpu ry 2017). Vuonna 2012 myytiin
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13 000 maalämpöpumppua. (Juvonen & Lapinlampi 2013, 11.) Lämpöpumppu rakentuu
kompressorista, höyrystimestä, lauhduttimesta, paisuntaventtiilistä ja kiertoputkistosta.
(Cengel & Boles 2007, 291.) Kuvassa 3.4 esitetään, miten maalämpöpumppu toimii.

Kuva 3.4. Lämpöpumpun rakenne

Kuvasta 3.4 nähdään, että höyrystimen ja lauhduttimen välissä on kylmäainepiiri. Höyrystimessä keruupiirin neste luovuttaa lämpöenergian ja kylmäaine muuttuu kaasuksi. Lämpöpumpun kompressori, puristaa kylmäainekaasun korkeaan paineeseen, jolloin sen lämpötila
nousee. Lauhduttimessa lämpöenergia siirtyy kylmäaineesta lämmityspiiriin, jolloin kylmäaine muuttuu takaisin nesteeksi. Tämän jälkeen kylmäaine menee paisuntaventtiilin läpi takaisin höyrystimelle. Paisuntaventtiilissä kylmäaineen paine ja lämpötila laskevat. (Cengel
& Boles 2007, 292.)

Lämpöpumppuun tulee sähköä verkosta sekä lämpöä keruupiiristä. Kun maalämpöpumppua
käytetään jäähdytykseen, toimii keruupiirinä jäähdytettävä kiinteistö ja lämmityspiirinä
maaperä tai vesistö. Tällöin maaperää lämmitetään, jolloin sen lämpöenergian määrä nousee.
Tätä energiaa voidaan hyödyntää talvella lämmityskäytössä, kun maaperä on niin sanotusti
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ladattu täyteen lämpöä. Keruupiirinä voi toimia myös ilma, jos käytössä olisi ilma-vesilämpöpumppu. Lämmityskäytössä piirien asemat ovat päinvastoin, eli lämpöpumpun toiminta
vaihtuu keväisin ja syksyisin.

Maalämpöpumpussa on kuvan 3.4 mukaisesti kolme eri piiriä. Maapiirissä kiertää lämmönsiirtoneste. Lämmönsiirtonesteen tulee toimia matalissa lämpötiloissa, usein maapiirissä
käytetään etanoliliuosta (Sandberg (toim.) 2014a, 270). Kiinteistön piirissä kiertää usein
vesi, joka kiertää jäähdytyslaitteissa. Kylmäpiirissä kiertää kylmäaine. Kylmäaineita on monenlaisia ja niiden ominaisuudet vaihtelevat, nykyään tavallisimpia ilmastointilaitteiden kylmäaineita ovat mahdollisimman ympäristöystävälliset HFC-kylmäaineet (Sandberg (toim.)
2014a, 249). Kylmäaineet ovat silti voimakkaita kasvihuonekaasuja (Ympäristöhallinto
2017). Tämän takia niiden vuodot tulee minimoida.
ℎ −ℎ

𝜀𝑇 = ℎ1 −ℎ4
2

(12)

1

Missä εT

teoreettinen kylmäkerroin

[-]

h1

kylmäaineen entalpia ennen puristusta

[kJ/kg]

h2

kylmäaineen entalpia puristuksen jälkeen

[kJ/kg]

h4

kylmäaineen entalpia paisunnan jälkeen

[kJ/kg]

Kaavan 12 mukaan lasketaan teoreettinen kylmäkerroin (Aittomäki (toim.) 2014, 75). Kylmäkertoimeen vaikuttaa myös puristuksen sekä lauhtumisen loppupaine ja lämpötila. Kylmäkerrointa voidaan parantaa mm. alijäähdyttämällä kylmäainetta lauhduttimessa tai erillisessä lämmönsiirtimessä (Aittomäki (toim.) 2014, 75). Kylmäkertoimeen vaikuttavat myös
muut asiat, kuten kompressori ja lämmönsiirtimet (Sandberg (toim.) 2014a, 247). Tämä tarkoittaa kuitenkin tarkkaa lämpöpumpun suunnittelua alusta lähtien ja parempaa laiteteknisestä optimointia.
𝐶𝑂𝑃 = 𝜀 + 1 ↔ 𝜀 = 𝐶𝑂𝑃 − 1

Missä COP
ε

(13)

lämpöpumpun lämpökerroin

[-]

kylmäkerroin

[-]
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Kaavan 13 voidaan laskea lämpöpumpun kylmäkerroin, jos sen lämpökerroin tunnetaan.
Lämpökertoimella tarkoitetaan lauhduttimesta saadun lämmön ja kompressorin tekemän
työn suhdetta. (Sandberg (toim.) 2014a, 247.) Mitä suurempi lämpökerroin eli COP on, sitä
energiatehokkaampi kyseinen laite on. Vuosihyötysuhde SCOP kertoo, kuinka suuri on lämmityskauden lämpökerroin (RefGroup 2016). Lämpöpumpuille ilmoitetaan useammin lämpökerroin kuin kylmäkerroin. Energialaskelmissa saattaakin olla järkevämpää käyttää lämpökertoimena SCOP-kerrointa ja kylmäkertoimena SEER-kerrointa. Hyvä kylmäkerroin
EER on tavallisesti yli 3,5 (RefGroup 2016). Tämä kylmäkerroin tarkoittaa, kun kylmä tuotetaan pääasiallisesti tai osittain kompressorien avulla. Kylmäkerrointa parantaa vapaajäähdytys, jota voidaan hyödyntää maaviilennyksessä.

Maalämpöjärjestelmän rakentamiseen tarvitaan usein lupa (Juvonen & Lapinlampi 2013,
13). Maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 125 mukaan uudelle rakennukselle tulee olla rakennuslupa. Rakennuksen erilaiset järjestelmät käsitellään osana lupaa. Vanhaan rakennukseen rakennettaessa maalämpöjärjestelmä, tarvitaan toimenpidelupa, ellei kunta ole toisin
päättänyt määrätään pykälässä 126a. (L 5.2.1999/132.) Myös muut lait ja määräykset, kuten
vesilaki 587/2011, saattavat vaikuttaa luvan tarpeellisuuteen (Juvonen & Lapinlampi 2013,
15-19).

Maalämpöjärjestelmä, mitoitetaan yleensä lämmitys- ja jäähdytyskuormien perusteella. Alitai ylimitoitusten välttämiseksi kannattaa vanhoissa rakennuksissa kerätä luotettavaa tietoa
edellisten vuosien kulutuksista. (Sandberg (toim.) 2014b, 323.) Mitoitettaessa kaivot vain
jäähdytyskäyttöön kannattaa kaivot mitoittaa siten, että kesällä maaperä pysyy pääsääntöisesti niin kylmänä, että jäähdytys onnistuu täysin ilman kompressoreja. Näin säästyy ostoenergiaa, kun jäähdytys toimii pelkän kiertopumpun avulla. Tämä vaatii myös oikeat jäähdytyslaitteet, joissa on sopivat lämpötilatasot. Tällainen tilanne vaatii kuitenkin, että jäähdytysenergia on tärkein asia, mitä maalämpöpumppujärjestelmältä halutaan.

Maalämpöjärjestelmän jäähdytyslaitteisto suunnitellaan usein siten, että toisiopuolen menoveden lämpötila on 10°C ja tuloveden 15°C. Maaperää voidaan käyttää vapaajäähdytykseen,
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jolloin toisiopuolen verkoston lämpötilat ovat usein korkeita. Lämmönsiirtimelle palaavavesi on usein 22 °C ja siltä lähtevä 17 °C. Veden lämpötilaa voidaan alentaa kompressorin
avulla, jolloin paluuvesi on 12 °C ja menovesi 7 °C. Tällöin syntyvää lauhdelämpöä voidaan
ohjata takaisin maapiiriin tai sitä voidaan käyttää lämpimänkäyttöveden lämmitykseen.
(Sandberg (toim.) 2014b, 323, 326-330.) Huomataan, että mitä enemmän vapaajäähdytystä
ja lämpimämpää lämpötilatasoa jäähdytykseen käytetään, sitä energiatehokkaampaa jäähdytys on. Tällöin kompressorin tarvitsee käyttää vähemmän sähköä ja se käy vähemmän, jolloin sen elinkaari pitenee.

Maalämpöpumppujärjestelmä on kalliimpi kuin muut lämpöpumput, mutta se ei ole niin
herkkä sääolojen muutoksille. Sen käyttökustannukset ovat myös pienemmät kuin muiden
pumppujen. (Juvonen & Lapinlampi 2013, 8). Suuremmat asennuskustannukset johtuvat porauskustannuksista sekä vaativammista asennuskustannuksista. Investointikustannuksia lisää myös mahdollisesti tarvittava vedenjäähdytyskone, joka tarvitaan täydentämään jäähdytystehontarvetta. (RIL 259-2012 2012, 75.) Maalämpöpumppujärjestelmä voi tarvita ajoittaista huoltoa. Yksiselitteisiä ja yleisiä hintoja ei ole olemassa suurille kiinteistöille, vaan
maalämpöjärjestelmä mitoitetaan aina tapauskohtaisesti.

3.3 Vedenjäähdytyskone

Usein rakennukset jäähdytetään VJK:lla eli vedenjäähdytyskoneella, jossa käytetään hermeettisiä scroll- tai mäntäkopressoreja, tai puolihermeettisiä ruuvi- tai mäntäkompressoreja.
Suurimmat tehot saadaan yleensä ruuvikompressoreilla, joiden teho voi olla noin 1 300 kW.
(Sandberg (toim.) 2014a, 250-251.) Hermeettinen kompressori on täysin suljettu, jonka koneisto on umpeen hitsatussa ja kaasutiiviissä kuoressa. Suuritehoisissa järjestelmissä käytetään usein puolihermeettisiä kompressoreja. Tällöin ne ovat purettavissa ja korjattavissa.
(Aittomäki (toim.) 2014, 139-140.) Tavallisesti VJK kestää 10-15 vuotta, jos se on ympärivuotisessa käytössä. Vain kesällä käytössä oleva VJK voi kestää 20 vuotta. (LVI 01-10424
2008, 27.) VJK:n ikään vaikuttaa eniten kompressorin käyttöikä. Tällöin maalämpöjärjestelmän kompressorin elinkaaren ikä on noin 10-15 vuotta.
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Korjausten yhteydessä, jos kompressorien kylmäaineita vaihdetaan, täytyy kiinnittää huomiota uuden kylmäaineen valintaan. Kylmäaine vaikuttaa kylmäkertoimeen ja energiankulutukseen, vaihdon yhteydessä tulee varmistaa, että laitteen hyötysuhde ei heikkene. Hermeettiset kompressorit saattavat olla hiljaisempia, koska ne ovat suljettuja.

Vedenjäähdytyskoneen toiminta perustuu käänteiseen Carnot-prosessiin, jota käsiteltiin jo
edellisessä alaluvussa. Vedenjäähdytyskoneessa kylmäaine höyrystyy ja lauhtuu vuorotellen
siirtäen lämpöä jäähdytyspiiristä pois. Kylmäaineina, eli työaineina toimivat usein samat
kylmäaineet, kuin maalämpöpumppujärjestelmissä. Usein vedenjäähdytyskoneelle tuleva
jäähdytysverkoston vesi on 12 °C ja siltä lähtevä 7 °C (Aittomäki (toim.) 2014, 329). Tällöin
jäätymisriski on VJK:n höyrystimessä vielä hallittavissa (Sandberg (toim.) 2014a, 281).

Vedenjäähdytyskone tarvitsee usein paljon tilaa, joka tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Nestelauhduttimet yleensä asennetaan rakennusten katolle, joten koneen paikkaan
tulee kiinnittää huomiota, että putkilinjojen pituudet olisivat mahdollisimman lyhyet. (Sandberg (toim.) 2014b, 347.) Vedenjäähdytyskone voi olla ilma-, vesi-, tai liuoslauhdutteinen.
Usein vain kesäkäytössä olevat koneet ovat ilmalauhdutteisia. Lauhdutin voi myös olla osa
konetta, jolloin koko kone asennetaan ulos. Koneiden ja niiden osien, jotka ovat ulkona ja
koko vuoden käytössä, täytyy kestää myös pakkasta ja talven säätä. (Sandberg (toim.) 2014a,
250-251, 254.) Esimerkki ulkopuolisesta nestelauhduttimesta nähdään kuvasta 3.5.

Kuva 3.5. Esimerkki katolle asennettavasta nestelauhduttimesta
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Kuvassa 3.5 nähdään vedenjäähdytyskoneen nestelauhdutin, joka asennetaan esimerkiksi rakennuksen vesikatolle. Nestelauhduttimen tarkoitus on jäähdyttää lämmönsiirtonestettä viileän ulkoilman avulla. Päällä olevat puhaltimet tehostavat viilennystä. Puhaltimien tehoja
voidaan ohjata portaattomasti, jotta lämmönsiirtonesteen lämpötila pysyy asetusarvossa.
(Cooltrade 2016.) Nestelauhdutteisen koneiston lämmönsiirtoneste menee ulkoyksikölle
tyypillisesti 35-37 °C ja palaa sieltä muutaman asteen korkeampana. (Aittomäki (toim.)
2014, 329-330.) Sisälle asennettava VJK voi olla ilma- tai nestelauhdutteinen.

Vedenjäähdytyskone voi olla myös vapaajäähdytteinen. Vapaajäähdytys voidaan toteuttaa
osa- tai täysitehoisena ratkaisuna. Osatehoisessa ratkaisussa jäähdytysliuos jäähdytetään ensin vapaajäähdytyspatterissa ja sen jälkeen tarvittaessa kompressorin höyrystimessä. Vapaajäähdytyksen osuus kokonaistehosta riippuu monesta asiasta, kuten ulkoilman lämpötilasta,
palaavan nesteen lämpötilasta sekä kiinteistön jäähdytyskuormasta. Jos järjestelmä on täysin
vapaajäähdytteinen, tapahtuu jäähdytys ainoastaan vapaajäähdytyspatterissa. (Onninen Oy
2016, 4.) Kuvasta 3.6 nähdään, kuinka paljon vapaajäähdytystä voidaan hyödyntää Onninen
Oy:n mukaan.

Vapaajäähdytyksen osuus
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Kuva 3.6. Vapaajäähdytyksen hyödyntämisaste

Sinisen käyrän alapuolinen alue kuvasta 3.6 kertoo, kuinka paljon vapaajäähdytystä voidaan
hyödyntää. Kuvasta nähdään, että kun ilman lämpötila on alle 2 °C, ei välttämättä tarvitse
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enää käyttää kompressoreja. Tämän hyödyntäminen edellyttää tiloja, joissa on ympärivuotista jäähdytystarvetta. Tällaisia tiloja saattavat kuitenkin olla esimerkiksi lounasravintolat,
joihin kokoontuu samanaikaisesti suuri joukko ihmisiä. Taulukon 2.2 VJK:n kylmäkerroin
olisi 2,5 tai 3 riippuen lauhdutustavasta. Jäähdytyspiirin lämpötilaa nostamalla varmasti
VJK:n kylmäkerroin paranisi. Tällöin vapaajäähdytyksen osuus saattaisi myös nousta. Tämä
saattaisi kuitenkin vaatia kylmäaineen vaihtamista, joten tällainen kehitys menisi laitetekniseksi optimoinniksi.

VJK saattaa sisältää useamman kuin yhden kompressorin, jolloin ne käyvät tehoportaittain.
Kompressoreja on usein 1-4 kpl alle 400 kilowatin vedenjäähdytyskoneissa. Vedenjäähdytyskone tuottaa kylmää vettä tai liuosta, koneen teho perustuu jäähdytysvesiverkoston kuormien kokonaistehoon. VJK mitoitetaan usein täysitehoiseksi. Suurissa kiinteistöissä VJK
voidaan jakaa kahdeksi tai useammaksi yksiköksi, jolloin yksikköjen osatehot ovat pienempiä ja laitteen käyttövarmuus ja hyötysuhde paranevat. (Sandberg (toim.) 2014b, 344-345.)
Tämän takia kompressoreja on useampia kuin yksi. Suurissa rakennuksissa voi olla myös
useampi vedenjäähdytyskone.

Kylmävesiasema voi olla vedenjäähdytyskoneen lisälaite, johon on yhdistetty tasaussäiliö,
höyrystinpiirin kiertovesipumppu sekä mahdollisesti jäähdytyspiirin kiertovesipumppu.
Myös kalvopaisunta-astia, varoventtiili, painemittarit ja täyttö- sekä tyhjennysyhteet ovat
osana kylmävesiasemaa. (Sandberg (toim.) 2014a, 252.) Kylmävesiaseman koko vaihtelee
500-2 000 litran väliltä. Eräänlaisena sääntönä voidaan pitää, että kylmävesiaseman koko
tulee olla 24 litraa per VJK:n pienin osateho. (Sandberg (toim.) 2014b, 344.) Kuvassa 3.7
nähdään esimerkki kylmävesiasemasta.
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Kuva 3.7. Kylmävesiasema

Kuvan 3.7 kylmävesiaseman tarkoitus on varmasti sama kuin kaukojäähdytyksen kylmäakkujen. Maaviilennysjärjestelmään kylmävesiasema soveltuisi myös hyvin, jolloin kompressorijäähdytyksen sekä mahdollisten lisälaitteiden käyttö minimoituisi. Tällainen akku soveltuu maaviilennysjärjestelmän lämmityspuolelle ja on yleisesti käytössä. Maaviilennysjärjestelmän kylmävesisäiliötä voidaan jäähdyttää kompressorikäytöllä öisin, kun sähkö on halvempaa, jos sille on tarvetta.

Vedenjäähdytyskoneen kustannukset muodostuvat hankinta-, asennus- ja huolto- sekä käyttökustannuksista. Vedenjäähdytyskone tarvitsee toimiakseen sähköä ja sen määrä riippuu
siitä, kuinka paljon vapaajäähdytystä tarvitaan. Investointikustannukset ovat riippuvaisia koneen tehosta. Myös kylmävesiasema lisää kustannuksia. Vedenjäähdytyskone täytyy myös
huoltaa vuosittain.

Jäähdytysjärjestelmien energiatehokkuutta voi parantaa ottamalla talteen lauhduttimista saatavaa lämpöä. Lämmöntalteenottoa suunniteltaessa täytyy kuitenkin muistaa, että kylmälaitoksen ensisijainen tehtävä eli jäähdytys ei saa häiriintyä tai huonontua lämmöntalteenoton
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takia. (Aittomäki (toim.) 2014, 208-209.) Lämmöntalteenotto vaatii kuitenkin huolellista
suunnittelua, koska esimerkiksi putkilinjojen pituudet eivät saisi tulla liian pitkiksi.

Lauhdelämmöntalteenotto on kaikista tehokkainta, jos lämmön- ja jäähdytysenergiantarve
on samanaikaista. Lauhtumislämmöntalteenotto on järkevää ottaa käyttöön ainakin jäähalleissa, mutta toimistorakennuksissa lauhdelämmön hyödyntäminen on usein vaikeaa. Rakennusten lauhduttimet saattanee olla viisainta sijoittaa esim. autohalliin tai muuhun puolilämpimään tilaan. Lauhtumislämmön hyödyntäminen vähentää myös lauhduttimien ja niiden puhaltimien sekä pumppujen kuormitusta (Aittomäki (toim.) 2014, 208). Tällöin pienenee niiden kuluttama energia ja niiden elinkaari pitenee.

Tavallisten vedenjäähdytyskoneiden lisäksi on olemassa koneita, joita voi käyttää myös lämmityksessä. Tällainen on kone, jossa on ilma-vesilämpöpumppu. Lämmityskäytössä kone
siirtää ulkoilmasta lämpöä kiinteistön lämmitysvesiverkostoon, jota kesällä käytetään jäähdytyksessä. Kesällä laite toimii toisin päin, samalla tavalla kuin tavallinen VJK. Lämmityskäytössä ilma-vesilämpöpumppu tuottaa noin 50 °C vettä. Lämpökerroin on paras noin 7 °C
lämpötilassa ja huononee, mitä kylmemmäksi ulkoilman lämpötila laskee. (Motiva Oy
2016b.) Paras lämpökerroin on silloin, kun se tuottaa mahdollisimman matalalämpöistä
vettä. Tällöin on hyvä käyttää pattereita tai muita laitteita, jotka lämmittävät tehokkaasti,
vaikka lämmitysjärjestelmän veden lämpötila ei ole korkea. Jäähdytyskäyttöön tarkoitetun
vedenjäähdytyskoneen takaisinmaksuaika pienenee, jos järjestelmää voidaan käyttää jäähdytyksessä ja lämmityksessä. Täytyy kuitenkin optimoida ja harkita, kumman tehontarpeen
mukaan VJK valitaan.

3.4 Yötuuletus

Yötuuletus tarkoittaa pelkällä ilmanvaihtojärjestelmällä tapahtuvaa viilennystä. Tällöin ilmanvaihtojärjestelmä vaihtaa yöllä tehostetusti ilmaa, jolloin rakenteet jäähtyvät ja ilma on
viileimmillään, kun rakennuksen käyttäjät saapuvat. (RIL 249-2015 2015, 131.) Tällöin
säästetään jäähdytysenergiaa, koska hyödynnetään vapaajäähdytystä eikä koneellista jäähdytystä ei tarvitse välittömästi aloittaa käyttäjien saapuessa. Yötuuletus kuluttaa sähköä IV-

38

koneiden puhaltimien käytön johdosta, mutta niiden sähköteho ei usein ole niin suuri kuin
esimerkiksi vedenjäähdytyskoneen. Massiivisissa kivirakenteisissa rakennuksissa yötuuletuksen avulla voidaan pienentää jäähdytysenergian kulutusta 20 % ja jäähdytystehoa jopa 40
% (Betoniteollisuus ry 2010, 8). Tällöin kuitenkin ilmanvaihtokoneiden puhaltimia käytetään enemmän, jolloin niiden elinkaari lyhenee.

Yötuuletus voi myös olla käytössä rakennuksessa, jossa ei ole koneellista jäähdytystä. Tällöin yötuuletus ei kuitenkaan vähennä energiantarvetta, vaan päinvastoin lisää sähkönkulutusta. Tämä voi kuitenkin parantaa ihmisten viihtyvyyttä sisätiloissa, jos ilma on aamuisin
viileämpää.

Suomessa on melko lyhyt vuosittainen hellejakso, mutta tällöin yölämpötilat ovat kuitenkin
usein alhaisia. Öisin lämpötila tippuu usein noin 15-20 °C. (RIL 249-2015 2015, 131.) Yötuuletus voi olla esimerkiksi käytössä silloin, kun sisätilan lämpötila on yli 20 °C ja ulkoilman lämpötila asteen tai yli viileämpää. Yötuuletuksen voi lopettaa, kun sisätilan lämpötila
on 18 °C tai ulko- ja sisälämpötilan ero alle aste. (Toomla 2015, 60.) Yötuuletusta ei kannata
käyttää pienemmillä lämpötilaeroilla, koska myös puhallin lämmittää ilmaa ja pienet lämpötilan mittausvirheet voivat olla mahdollisia. Virheet saattavat johtua esimerkiksi mittauspisteistä tai mittalaitteista.
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4

RAKENNUSTEN JÄÄHDYTYSLAITTEET

Jäähdytyslaitteiden tehokkuus, käyttö- ja asennustapa vaikuttavat sopivimman järjestelmän
valintaan. Tässä luvussa esitellään erilaisia jäähdytyslaitteita, joilla jäähdytysenergiaa jaetaan toimistokiinteistöissä. Yksi laite jäähdyttää ilmaa, joka puhalletaan jäähdytettävään tilaan. Toinen tilan katossa oleva laite voidaan jäähdyttää kylmän veden avulla, jolloin se
konvektion avulla jäähdyttää tilaa. Lämpö voi siirtyä aineesta toiseen johtumalla, konvektiolla tai säteilemällä. Näiden ilmiöiden avulla tiloja voidaan jäähdyttää.

Lämpöenergia voi johtua aineesta toiseen molekyylien liike-energian avulla. Molekyylit törmäilevät toisiinsa, jolloin niiden liike-energia siirtyy molekyylistä toiseen. Tällöin molekyylien sisäenergia siirtyy molekyylistä toiseen, tällöin puhutaan lämpöenergian siirtymisestä.
(Cengel & Boles 2007, 92.)

Konvektio tarkoittaa lämmönsiirtymistä kaasun tai nesteen virtauksen mukana. Kun kiinteän
pinnan ja sen ohi virtaavan fluidin välillä on lämpötilaero, siirtyy lämpöä pintaan tai siitä
pois. Lämpövirran suunnan määrää termodynamiikan toinen pääsääntö. Konvektio voi olla
pakotettua tai luonnollista. Pakotettu konvektio tapahtuu ulkoisen voiman takia ja luonnollinen konvektio painovoiman ansiosta. Ulkoinen voima, jonka takia tapahtuu pakotettua
konvektiota voi olla esimerkiksi puhallin. (Cengel & Boles 2007, 93.)

Lämpösäteily on sähkömagneettista säteilyä. Energia siirtyy fotonien avulla valon nopeudella. Kaikki pinnat, jotka ovat absoluuttisen nollapisteen yläpuolella lähettävät säteilyä, eli
emittoivat. Pintojen tai kaasujen välille syntyy lämpövirta, jos ne näkevät toisensa ja ovat eri
lämpötiloissa. (Cengel & Boles 2007, 94.)

4.1 Ilmanvaihtokoneen jäähdytyspatteri

Ilmaa voidaan jäähdyttää ilmanvaihtokoneen tuloilman jäähdytyspatterilla, jolloin jäähdytettyä ilmaa jaetaan ilmanvaihtoverkoston avulla. Jäähdytyspatterissa voi kiertää vesi tai kyl-
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mäaine, jos ilmaa jäähdytetään lämpöpumpun avulla (RIL 259-2012 2012, 90). Vesikiertoisessa patterissa menoveden lämpötila on tavallisesti 7 °C ja tuloveden 12 °C, eli jäähdytyspatterin pintalämpötila ei ole vakio. Kun patteriin menevän veden lämpötila on 7 °C, ei jäähdytyspatterin koko kasva liian suureksi. Jos lämpötilaa nostettaisiin, jäähdytyspatterin koko
kasvaisi, mutta myös vedenerotuskyky ilmasta pienenisi. (Sandberg (toim.) 2014a, 281.)
Suurempi patteri lisäisi myös patterista johtuvaa painehäviötä, jolloin IV-koneen puhallin
joutuisi käymään suuremmalla teholla. Toisaalta, mitä lämpimämpää vesi on, sitä parempi
on kylmäkoneen hyötysuhde, jos patteri on kytketty kompressorikoneeseen.

Kun pinnan lämpötila alittaa ilman kastepisteen, ilman vesihöyry tiivistyy eli kondensoituu
jäähdytyspatterin pinnalle vedeksi. Tiivistyessä vapautuu vesihöyryn veden tiivistymislämpö, tällöin ilma luovuttaa pinnalle lämpöä. Veden höyrystymislämmön suuruus vaihtelee
2 400-2 500 kJ/kg, riippuen ilman paineesta ja lämpötilasta. (Aittomäki (toim.) 2014, 41.)
𝜙𝑗𝑖 = 𝑞𝑣,𝑖 𝜌𝑐𝑝 Δ𝑇

(14)

𝜙𝑗𝑖 = 𝑞𝑣,𝑖 𝜌Δℎ

(15)

missä ϕji

jäähdytyspatterin teho

[kW]

qv,i

ilman tilavuusvirta

[m3/s]

Δh

ulko- ja tuloilman entalpiaero

[kJ/kg]

ρ

ilman tiheys

[kg/m3]

cp

ominaislämpökapasiteetti = 1,0 kJ/kg °C

[kJ/kg °C]

ΔT

ulko- ja tuloilman lämpötilaero

[°C]

Kaavojen 14 ja 15 avulla voidaan laskea jäähdytyspatterin teho. Yleensä, kun ilmaa kuivataan ja jäähdytyspatteriin kondensoituu vettä, käytetään kaavaa 15. Jos ilmaa ei kuivata, voidaan käyttää kaavaa 14. (Sandberg (toim.) 2014b, 131) Jäähdytyspatteria mitoitettaessa voidaan ulkoilman lämpötilana käyttää esimerkiksi 27 °C ja suhteellisena kosteutena 50 %.
Jäähdytyspatterilta lähtevän ilman lämpötilana voidaan pitää 17 °C ja suhteellisena kosteutena 85 %. (Mäki 2015.) Ilman entalpiat voidaan lukea esimerkiksi Mollier-piirroksesta, kun
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tunnetaan ilman lämpötila ja kosteuspitoisuus. Kuvassa 4.1 esitetään kostean ilman Mollierpiirros, kun ilmanpaine on 1,013 kilopascalia.
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Kuva 4.1. Kostean ilman Mollier-piirros 1,013 kPa:n ilmanpaineessa (Sandberg (toim.) 2014b, 641.)
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Kuvasta 4.1 voidaan lukea ilman entalpiat. Kuvaan on piirretty punaisella edellisen kappaleen parametrien mukainen jäähdytysprosessin kulku. Tehdään kaavoihin 14 ja 15 esimerkki
sijoitukset käyttäen näitä parametreja ja olettaen ilmavirran suuruudeksi 2 m3/s ja ilman tiheydeksi 1,225 kg/m3.

𝜙𝑗𝑖 = 𝑞𝑣,𝑖𝑣 𝜌Δℎ = 2

𝜙𝑗𝑖 = 𝑞𝑣,𝑖𝑣 𝜌Δℎ = 2

m3
s

m3
s

∗ 1,225

∗ 1,225

kg
m3

kg
m3

kJ

∗ 1,0 kg °C (27 °C − 17 °C) = 24,50 kW

∗ (58

kJ
kg

− 41,5

kJ
kg

) = 40,425 kW

Kaavalla 14 saadaan jäähdytyspatterin tehoksi 24,5 kilowattia ja kaavalla 15 tehontarpeeksi
saadaan 40,425 kilowattia. Tuloksista huomataan, että kun patteriin kondensoituu vettä, on
sen tehontarve merkittävästi suurempi, tässä tapauksessa 65 % suurempi. Kondensoitunut
vesi kertoo, että ilma kuivuu patterin läpi virrattaessa. Ilmaa on hyvä kuivata kesäisin, koska
ilman kosteus on yksi sisäilmaston viihtyvyystekijä.

Kun tilat jäähdytetään ainoastaan ilmavirralla, ovat laitteiston hankinta- ja asennuskustannukset usein melko alhaiset. Tämä on seurausta siitä, että samalla ilmanvaihtojärjestelmällä
tilat myös usein lämmitetään. Tällaisissa kohteissa ilmavirrat tulevat usein kuitenkin suuriksi
ja puhaltimet kuluttavat enemmän energiaa. Ilmajäähdytteisissä tiloissa täytyy huomioida,
että ilmanjako on toimiva, jolloin vetoa ei esiinny. (RIL 259-2012 2012, 90.) Ilmavirran
avulla jäähdyttäessä on hyvänä puolena järjestelmän nopea reagointi. Kun poistoilman tai
huonetilan lämpötila nousee, voidaan tuloilmavirtaa lisätä. Tämä vaatii tarpeenmukaisen ilmanvaihtokoneen ohjauksen ja automaatiojärjestelmän. Toinen vaihtoehto nostaa jäähdytyspatterin tehoa.

4.2

Puhallinkonvektori

Puhallinkonvektori on laite, jossa on puhallin ja se kierrättää huoneilmaa. Laitteen sisällä on
patteri, jossa voi kiertää lämmitys-tai jäähdytysvesi, ja sen jäähdytysteho on tyypillisesti
suuri. (Oy Swegon Ab 2007, 26.) Konvektori on hyvä tiloihin, joissa halutaan jäähdytyste-
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hoa nopeasti. Puhaltimen avulla tapahtuu pakotettua konvektiota, jolloin ilma viilenee tehokkaasti. Jos puhallin käy suurella teholla se voi aiheuttaa kuitenkin vetoa, kun ilmavirran
nopeus kasvaa suureksi. Puhallinkonvektoria käytettäessä lämmityksessä ja jäähdytyksessä
voi lisätä kustannuksia, jos konvektoriin rakennetaan kaksi piiriä eli neliputkijärjestelmä.
Toinen piiri on lämmitysverkolle ja toinen jäähdytysverkostolle.

Tavallisesti puhallinkonvektorit liitetään rakennuksen kylmimpään jäähdytysvesiverkostoon. Tyypillisesti konvektorit mitoitetaan siten, että huoneen lämpötila on maksimissaan
+24°C ja ilmankosteus 50 % (Aittomäki (toim.) 2014, 332). Tämä tarkoittaa sitä, että konvektoreissa tapahtuu kondensoitumista, jolloin ne pitää viemäröidä. (Sandberg (toim.)
2014a, s. 281.) Jos puhallinvektorit mitoitetaan korkeammalle lämpötilalle, rakennetaan
kuiva järjestelmä eikä viemäröintiä tarvita. Tällöin ilman kosteus ei kondensoidu konvektorin jäähdytyspatterille. Korkeampaan mitoituslämpötilaan voi olla syynä esim. kaukokylmän
käyttö. Tällöin kuitenkin täytyy konvektorien kokoa tai ilmavirtaa suurentaa, jotta jäähdytysteho pysyy samana. Usein tämä nostaa investointikustannuksia. (Aittomäki (toim.) 2014,
332-332.) Konvektori on varustettu suodattimella, jolloin se myös puhdistaa sisäilmaa. Suodattimien säännöllinen vaihto sekä puhaltimen huolto lisäävät konvektoreista aiheutuvia
kustannuksia. (Oy Swegon Ab 2007, 26.) Kuvassa 4.2 nähdään puhallinkonvektori.

Kuva 4.2. Puhallinkonvektori
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Kuvassa 4.2 on kattoon asennettu puhallinkonvektori. Puhallinkonvektori on usein tilakohtainen jäähdytyslaite. Se voi olla koteloitu kattoon, seinälle asennettu tai koteloimaton, jolloin se voidaan asentaa esimerkiksi alas laskettuun kattoon. (Aittomäki (toim.) 2014, 332.)
Huonekohtaisia tiloja voi olla esimerkiksi hotellihuoneet. Toimistorakennukseen konvektorit eivät välttämättä ole parhaita mahdollisia laitteita, koska puhaltimista saattaa aiheutua
ylimääräistä ääntä. Ne saattavat myös lisätä vedontunnetta.

Puhallinkonvektorien vesivirtaa ja tehoa voidaan säätää 2- tai 3-tieventtiilien avulla. Venttiileitä voidaan ohjata huonesäätimien avulla tai ne voidaan liittää rakennusautomaatiojärjestelmään. Jäähdytystehoa voidaan muuttaa myös puhaltimien tehoa säätämällä ja pitämällä
vesiverkoston kierto vakiona. (Aittomäki (toim.) 2014, 332.) Konvektorien käyttökustannuksia lisää puhaltimien käyttö. Energiatehokkuuden kannalta ei ole viisasta pitää vesikiertoa koko ajan päällä, jolloin pumppu on toiminnassa koko ajan. Eniten energiaa säästäisi 3tieventtiilit sekä portaattomasti toimivat puhaltimet. Puhallinkonvektoreita olisi järkevää ohjata rakennusautomaation avulla, jolloin ylimääräinen käyttö tulisi minimoitua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että puhallinkonvektorit eivät jäähdyttäisi tai kierrättäisi ilmaa turhaa, sisäilmaolosuhteiden ollessa jo hyvät.

4.3 Jäähdytyspalkki

Jäähdytyspalkit voivat lämmittää tai jäähdyttää ilmaa riippuen siitä, onko kyseessä passiivinen vai aktiivinen jäähdytyspalkki. Passiivipalkkeja käytetään pelkästään jäähdytykseen,
mutta aktiivipalkkeja voidaan hyödyntää myös lämmityksessä. Aktiivipalkkiin on yhdistetty
tuloilma, jolloin se toimii myös päätelaitteena. Niihin voidaan integroida myös valaistusta
tai kaiuttimia. (Sandberg (toim.) 2014a, 237-238.)

Jäähdytyspalkin läpi virtaa ilma, jolloin tapahtuu konvektiota, ja ilma jäähtyy. Tavallisesti
säteilyn osuus on noin 5 %, mutta joissakin palkeissa se on jopa yli 30 % sen kokonaistehosta
(Oy Lindab Ab 2016a, 3). Jäähdytyspalkit toimivat yleensä kuivajäähdytysperiaatteella, jolloin jäähdytysjärjestelmän kiertoaineen täytyy olla ilman kastepisteteen yläpuolella. Tällöin
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kondensoitumista ei tapahdu. (Oy Swegon Ab 2016, 25.) Jäähdytyspalkkiin tulevan jäähdytysvesiverkoston veden lämpötila on tavallisesti 15 °C ja palkilta lähtevän 18 °C (RIL 252012 2012, 89). Joitakin palkkeja voidaan käyttää myös märkäjäähdytysperiaatteella, jolloin
niille menevän veden lämpötila on matalampi ja palkkien jäähdytysteho kasvaa. Tämä täytyy
kuitenkin huomioida, kun järjestelmää suunnitellaan. (Oy Lindab Ab 2016, 5.) Kondensoituvan veden viemäröinti pitää ottaa huomioon.

Jäähdytyspalkki muodostuu jäähdytysveden putkistosta ja siihen liitetyistä lamelleista. Lamellit lisäävät lämmönsiirtopinta-alaa ja tehostavat jäähdytystä. Tyypillisesti passiivipalkin
jäähdytysteho on 150-250 W/m. Passiivipalkkia ympäröi kotelo, jonka ala- ja yläpinnassa
on reikiä. (Sandberg (toim.) 2014a, 237.) Näiden reikien läpi ilma virtaa. Passiivipalkki ei
puhalla ilmaa, jolloin ilma tippuu suoraan alaspäin. Tämä saattaa aiheuttaa vetoa ja palkin
alla työskenteleville epäviihtyisyyttä.

Aktiivipalkkien jäähdytysteho on suurempi kuin passiivipalkin. Tyypillisesti jäähdytysteho
on 250-400 W/m. Suurempi teho johtuu palkkiin yhdistetystä tuloilmavirrasta, jolloin lamellien läpi kulkeva ilmavirta on suurempaa ja tapahtuu pakotettua konvektiota. Aktiivipalkki
voi puhaltaa ilmaa ympäri tilaa. (Sandberg (toim.) 2014a, 237.) Tämä tarkoittaa, että vetoa
ei välttämättä esiinny ja tilaa voidaan jäähdyttää tasaisemmin. Aktiivipalkeista saattaa kuitenkin syntyä enemmän ääntä.

Aktiivipalkeissa tuloilmamäärä on vakio, joten tarpeenmukainen ilmavirran säätö ei ole
mahdollista. Tilan lämpöolosuhteita hallitaan säätämällä palkin läpi kulkevaa jäähdytys- tai
lämmitysverkoston vesivirtaa. Neliputkijärjestelmällä aktiivipalkkeihin voidaan liittää vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä (RIL 259-2012 2012, 89). Lämmitys voi tapahtua myös sähkövastuksen avulla. (Oy Swegon Ab 2017). Vakioilmavirta ei ole energiatehokas ja neliputkijärjestelmä lisää investointi- ja asennuskustannusten suuruutta, mutta vähentää sähkönkulutusta, joka kuluu sähkövastusten käytöstä. Lämmitysvesiverkostossa on kuitenkin kiertovesipumppu, joka kuluttaa sähköä. Sähkövastusten avulla lämpötilansäätö on kuitenkin nopeampaa.
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Jäähdytyspalkkien tehoa voidaan säätää venttiilien avulla samalla tavalla kuin puhallinkonvektorien. Kun laitteita käytetään lämmityksessä ja jäähdytyksessä on ne hyvä liittää rakennusautomaatiojärjestelmään. Tällöin voidaan estää samanaikainen lämmitys ja jäähdytys,
joka kuluttaa paljon ylimääräistä energiaa.

Jäähdytyspalkit voidaan asentaa vapaasti ilman alas laskettua kattoa tai integroida osaksi
sitä. (Sandberg (toim.) 2014a, 238.) Ne voidaan myös piilottaa alakattorakenteen yläpuolelle. Palkit voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan, riippuen käytetäänkö kuiva- vai märkäjäähdytystä. Sijoitettaessa ne kattorakenteen yläpuolelle piiloon täytyy alakattorakenteeseen tehdä reikiä, jolloin ilma pääsee laskeutumaan oleskelutiloihin. (Oy Lindab Ab 2016a,
8.) Integroitaessa palkit osaksi alakattorakennetta täytyy ottaa huomioon, että lämmin ilma
pääsee kiertämään palkin yläpuolelle, mistä se laskeutuu palkin läpi oleskeluvyöhykkeelle.

4.4 Jäähdytyspaneeli

Jäähdytyspaneelin toiminta perustuu säteilyyn ja konvektioon. Paneelien säteilyosuus on
usein 50-60 %, milloin tilaan ei tavallisesti aiheudu vetoa. Säteilyjäähdytystä voidaan käyttää myös korkeissa tiloissa. (Oy Lindab Ab 2016b, 3-4.) Jäähdytyspaneeleissa kiertää korkealämpötilainen jäähdytysvesi, menoveden lämpötila on yleensä 14-15 °C (RIL 259-2012
2012, 89; Oy Lindab Ab 2016b 3.) Paneelien toiminta vaatii automatiikkaa, joka pitää palkin
lämpötilan korkeampana kuin sisäilman kastepistelämpötila. Jäähdytyspaneelit reagoivat
nopeasti lämpökuormiin ja niiden avulla tilaan saadaan tasainen lämpötila (Itula Oy 2017a).
Jäähdytyspaneelien jäähdytysteho voi olla 135 W/m (Itula 2015). Sen teho kuitenkin tuntuu
suuremmalta säteilyn takia. Tällöin ilmaa ei välttämättä tarvitse puhaltaa tilaan niin paljoa,
jolloin puhallinenergiaa säästyy (Itula Oy 2017a). Esimerkki jäähdytyspaneelista näkyy kuvassa 4.3.
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Kuva 4.3. Jäähdytyspaneeli

Kuvassa 4.3 on valkoinen jäähdytyspaneeli, joka on asennettu roikkuvana kattoon valaisimien yläpuolelle. Jäähdytyspaneeli sijoitetaan huoneen kattoon alueelle, jota haluaan jäähdyttää. Paneeli on litteä ja levymäinen elementti, jonka alapuolelle voidaan sijoittaa valaisimia. Jäähdytyspaneelia voidaan käyttää myös lämmityksessä, jolloin käytetään neliputkijärjestelmää. Paneeliin voidaan liittää myös vain yksijärjestelmä, jolloin järjestelmässä käytetään vaihtokytkentää. Säteilyjäähdytys paneelien avulla on usein kustannustehokasta sekä
joustava tilamuutoksille. (RIL 259-2012 20120, 89-90.) Toimistorakennuksissa on usein
vaihtuvia järjestelyjä, kun henkilökunnan määrä ja tilan käyttäjät vaihtuvat. Tämä vaatii
jäähdytysratkaisuilta joustavuutta, johon jäähdytyspaneelit pystyvät vastaamaan. Paneelien
levymainen pinta on helppo pitää puhtaana, jolloin paneeleita voitaneen hyödyntää kohteissa, joissa hygienia-asiat ovat tärkeitä.

Jäähdytyspaneelissa kiertää kylmävesi samaan aikaan, kun tilan lämpimän ilman lämpö siirtyy jäähdytyspaneelin levyyn ja sitä kautta kiertävään veteen. Tällöin paneeli viilentää ilmaa
osittain kylmällä pinnallaan, mutta samalla absorboi lämpösäteilyä. Säteilyn avulla tilan pinnat pysyvät viileämpinä kuin silloin, jos jäähdytys perustuisi vain konvektioon. (Oy Lindab
Ab 2016b, 4.) Jäähdytyspaneelien avulla siis rakenteiden sisäenergia pysyy pienempänä, jolloin ne varastoivat vähemmän lämpöä. Tällöin myös tilojen lämpökuormat pysyvät pienempinä ja jäähdytysenergiaa säästyy.
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Jäähdytyspaneelit sopivat korjaus- ja uudisrakentamiseen ja erilaisiin kohteisiin, kuten liiketila-, asuin- ja teollisuusrakentamiseen. Paneelit ovat energiatehokkaita ja ne toimivat monen energialähteen kanssa. (Itula Oy 2017b.) Jotta paneelit toimisivat mahdollisimman energiatehokkaasti, pitäisi kattopinnan leveyden ja pituuden olla suurempia kuin huoneen korkeuden. Lisäksi korkeiden huonekalujen määrä kannattaa minimoida, jolloin säteily pääsee
tehokkaasti lattiaan asti. (Oy Lindab Ab 2016b, 4).

Jäähdytyspalkit voidaan integroida osaksi alakattorakennetta, asentaa katosta riippuvaksi tai
suoraa katon pintaan. (Oy Lindab Ab 2016b, 4). On olemassa myös paneeleita, joissa yhdistyy tehokas lämmitys ja jäähdytys sekä tuloilma. Niihin voidaan lisätä valaistusta ja järjestelmään voidaan liittää myös poistoilma. Kyseinen ratkaisumalli muodostaa koko alakattorakenteen, jolloin asennusvaiheet vähentyvät. Järjestelmän energiatehokkuuden pohjana on
ohut säteilypaneeli, joka säätelee sisätilan lämpötilaa paneelien pintojen lämpötilan avulla.
Järjestelmä pitää automaation avulla sisätilan olosuhteet optimaalisina säätäen jäähdytystä
sekä ilmavirtaa, jolloin tuloksena on energiatehokas järjestelmä. (Halton Group 2016.)

4.5 Lattiaviilennys

Kun lattialämmitysjärjestelmässä kiertää kylmä vesi, voidaan puhua lattiaviilennyksestä.
Lattialämmitysputkisto sijoitetaan pintabetonikerrokseen. Lämmönluovutustehoon vaikuttaa muun muassa lattian pintamateriaali sekä putkiväli. Lattian pintalämpötila sekä mukavuustekijät kuitenkin rajoittavat jäähdytystehoa. (RIL 259-2012 2012, 91.) Jäähdytystehoa
lisää kuitenkin suuri pinta-ala. Lattiaviilennystä käytettäessä voidaan käyttää pientä lämpötilaeroa huoneen lämpötilaan verrattuna (Uponor Oyj 2017). Lämpö siirtyy kylmään veteen,
kun lämpö johtuu lattiarakenteen läpi. Lattian pinta pysyy viileänä, jolloin ilma jäähtyy konvektion avulla.

Lattiaviilennyksen hyviä puolia on energiatehokkuus, vedottomuus sekä mahdollisuus viilentää vain tiettyjä alueita. Yleensä lattiaviilennysjärjestelmässä voidaan käyttää korkealäm-
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pötilatasoista jäähdytysvettä (RIL 259-2012 2012, 91). Automatiikka pitää menoveden lämpötilan asetusarvossa, joka usein on 18 °C (Itula Oy 2017c). Huoneantureiden avulla mitataan tilan lämpötilaa, jolloin voidaan ohjata venttiilejä ja säätää veden virtausta. Lattiaviilennystä käytetään yleensä, kun rakennuksessa on maalämpöpumppu tai jokin muu laite,
jonka avulla saadaan viileää vettä. (Uponor Oyj 2017).

Lattiaviilennys reagoi hitaasti olosuhdemuutoksiin, jolloin se tarvitsee usein rinnalle toisen
järjestelmän, esimerkiksi jäähdytyspalkkijärjestelmän. Toimistorakennuksissa tai koulurakennuksissa lämpökuormitus saattaa vaihtua nopeasti, jolloin lattiaviilennys ei ole toimiva
ratkaisu. Lattiaviilennystä käytetään enemmän päiväkotirakennuksissa. (RIL 259-2012
2012, 91.) Lattiaviilennyksen käyttö on hankalaa ja kallista vanhoissa rakennuksissa, jos sitä
ei ole jo valmiiksi asennettu. Järjestelmän käyttöönotto vaatii lattiapintojen uusimista ja putkien asentamista. Järjestelmän käyttö on helpompaa ja halvempaa uudisrakennuksissa.
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5

ENERGIATEHOKAS JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ

Jäähdytysjärjestelmän eri osat, kuten pumput, vaikuttavat energiatehokkuuteen. Jäähdytysjärjestelmä ja sen komponentit aiheuttavat kustannuksia, joten niiden tulee olla optimaalisesti valittu. Esimerkiksi pumput eivät saa olla ylimitoitettuja, jolloin ne eivät ole liian suuria. Tällöin järjestelmä on myös mahdollisimman kustannustehokas.

Tämä luku keskittyy rakennuksen jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuuteen, sen suunnitteluun ja järjestelmän kustannuksiin. Luvussa yhdistetään jäähdytyslaitteita ja -tapoja, jolloin saadaan hyvä pohja käytännönosalle. Myös muita energiatehokkuuteen vaikuttavia asioita käsitellään tässä luvussa sekä se, miten käytännön osassa tullaan tekemään taloudellista
vertailua.

5.1 Energiatehokkaan jäähdytysjärjestelmän suunnittelu

Jäähdytysjärjestelmää suunniteltaessa tai/ja sen energiatehokkuutta parantaessa on hyvä
kiinnittää huomiota moneen asiaan. Alussa täytyy ymmärtää nykyisen tai uuden järjestelmän
toimintaan ja jäähdytystehoon vaikuttavia asioita. Tämän jälkeen voidaan tehdä toimenpiteitä ja ratkaisuja, joiden avulla päästään energiatehokkaaseen järjestelmään. Kuva 5.1 esittää kuinka energiatehokas järjestelmä voidaan eräällä tavalla toteuttaa. Sitä voidaan soveltaa
myös muiden taloteknisten järjestelmien energiatehokkuuden parantamiseen.

Kuva 5.1. Energiatehokkaan järjestelmän toteutus
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Kuvan 5.1 mukaan, kun aletaan suunnittelemaan energiatehokasta jäähdytysjärjestelmää, tulee selvittää kiinteistön käyttötarkoitus ja käyttäjämäärät. Myös sisäolosuhteiden laatutason
vaatimukset kannattaa asettaa. Sisäilmaluokitus on hyvä työkalu laatutason valintaan. Nämä
vaikuttavat jäähdytystarpeen määrään, samoin kuin rakennuksen sijainti, ikkunapinta-alan
määrä sekä aurinkosuojaus. Tämän jälkeen voidaan valita jäähdytysenergiantuotantotapa.
Rakennuksen sijainti vaikuttaa osittain jäähdytysjärjestelmän valintaan. Esimerkiksi, jos alueella ei ole kaukojäähdytystä, niin sitä ei voida käyttää.

Kun jäähdytysjärjestelmä ja sen ohjaustapa valitaan sekä järjestelmä mitoitetaan, pitää häviöt minimoida. Järkevä ohjaustapa pienentää häviöitä. Häviöitä pienentää myös, kun valitaan paras jäähdytysenergiantuotantotapa ja yhdistetään se järjestelmään, jossa on sopivat
jäähdytyslaitteet kyseisen tuotantotavan lämpötilatasoon verrattuna. Liian kylmää jäähdytysvettä ei kannata käyttää laitteiden kanssa, jotka toimivat hyvin lämpöisemmällä vedellä.
Tällöin on huomioitu energiansäästö keinot ja tehty sen edellyttämät toimenpiteet ja tuloksena pitäisi olla energiatehokas järjestelmä. Taulukko 5.1 arvioidaan jäähdytysenergiantuotantotapojen ja laitteiden yhdistelmiä teoriaosan perusteella. Taulukossa on käytetty asteikkoa: hyvä, välttävä ja huono, riippuen siitä, miten hyvin jäähdytystapa ja -laite sopivat yhteen. Taulukon 5.1 yläosassa hyvä tarkoittaa, että jäähdytysenergiantuotantotavan tyypillinen lämpötilataso on sopiva jäähdytyslaitteelle, ja että se reagoi nopeasti lämpökuormien
muutoksiin. Huono tarkoittaa, että jäähdytysenergiantuotantotavan veden lämpötilataso on
liian korkea tai matala jäähdytyslaitteelle, sekä se reagoi heikosti lämpökuormien muutoksiin. Taulukon alaosassa huono tarkoittaa, että jäähdytysenergiantuotantotapa ja -laite on
heikosti soveltuva yhdistelmä toimistorakennuskäyttöön. Hyvä kuvaa sitä, että yhdistelmä
soveltuu hyvin.
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Taulukko 5.1. Jäähdytysenergiantuotantotapojen ja -laitteiden yhdistelmien arviointi

Jäähdytysenergiantuotantotapa

IV-koneen
patteri

Puhallinkonvektori

Jäähdytyspalkki

Lämpötilataso, reaktioaika
hyvä
hyvä
välttävä
Kaukojäähdytys
huono
huono
hyvä
Maaviilennys
välttävä
välttävä
hyvä
VJK
Toimistorakennus-käytössä, muuntojoustavuus, vedottomuus
Kaukojäähdytys
Maaviilennys
VJK

hyvä
huono
välttävä

huono
huono
huono

huono
välttävä
välttävä

Jäähdytyspaneeli

Lattiaviilennys

huono
hyvä
hyvä

huono
välttävä
välttävä

huono
hyvä
hyvä

huono
huono
huono

Taulukko 5.1 esitetään kuinka hyvä yhdistelmä, on mikäkin jäähdytyslaite ja -energiantuotantotapa. Taulukosta nähdään, kuinka hyvin jäähdytysenergian lämpötilataso sopii millekin
jäähdytyslaitteelle. Alempana taulukossa esitetään miten muuntojoustavia ne ovat, sekä miten hyvin ne sopivat olemassa olevaan toimistorakennukseen. Taulukon ylemmästä osasta
huomataan esimerkiksi, että kaukojäähdytyksen lämpötilataso on huono, jos se yhdistetään
jäähdytyspaneeliin. Tämä johtuu siitä, että kaukokylmän jäähdytysvesi on liian kylmää paneelille, jolloin on energiatehotonta käyttää sitä.

Taulukon 5.1 yläosasta nähdään, että soveltuvimpia lämpökuormien muutoksiin reagoivia
yhdistelmiä ovat maaviilennyksen tai VJK:n yhdistäminen jäähdytyspalkkiin tai -paneeliin.
Samoihin jäähdytysenergiantuotantotapoihin yhdistettynä jäähdytyspaneeli on parempi toimistorakennuksiin, koska se on vedoton ja joustava. Tämän takia, käytännönosassa ensisijaisesti suositaan jäähdytyspaneelin käyttöä ja sen yhdistämistä vedenjäähdytyskoneeseen
tai maaviilennysjärjestelmään. Jäähdytyspaneeli on kuitenkin kuivajäähdytyslaite, joten ilman kuivaus tulee tapahtua IV-koneen patterilla. Tällöin myös osa jäähdytyksestä tapahtuu
jäähdytyspatterin avulla, mutta pääasiallisesti tilaa jäähdytetään paneelien avulla.

Taulukon 5.1 kaikki jäähdytyslaitteet ja -tavat ovat kuitenkin yhdistettävissä. Tämä toimii
esimerkiksi erilaisten venttiilien ja kiertopiirien avulla. Järjestelmä ei kuitenkaan ole niin
energiatehokas, koska esimerkiksi venttiilit lisäävät aina vastusta nestejärjestelmässä ja vaativat pumpulta enemmän paineenkorotusta. Esimerkiksi kaukojäähdytys voidaan yhdistää
myös jäähdytyspaneeleihin. Tällöin järjestelmässä käytetään venttiilejä, joiden avulla panee-
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leille menevän veden lämpötila pidetään optimaalisena. Kaukojäähdytyksen lämmönsiirtimeltä tulevaa kylmempää vettä sekoitetaan tarpeen mukaan paneeleille menevään verkostoon.

Kuvan 5.1 perusteella jäähdytysjärjestelmän tulee olla järkevästi ohjattu ja säädetty, jotta
järjestelmä on energiatehokas. Jäähdytysjärjestelmää suunniteltaessa, täytyy kiinnittää huomiota tilojen tarpeenmukaistamiseen sekä käyttötottumusten muutoksiin (Motiva Oy 2016c,
11). Energiatehokas jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmä toimii mahdollisimman automaattisesti (Motiva Oy 2016c, 11). Jos rakennuksessa ei ole nykyaikaista automaatiojärjestelmää,
voi sen saneeraaminen aiheuttaa suuria kustannuksia. Tällä kuitenkin varmistetaan, että
kaikki talotekniset järjestelmät toimivat viisaasti. Automaatiojärjestelmän kustannukset eivät ole osana jäähdytysjärjestelmän kustannuksia, vaan kuuluvat rakennusautomaatiourakkaan.

Rakennusautomaatiojärjestelmän toiminta perustuu tilojen ja ilmavirtojen olosuhdemittauksiin. Olosuhteita mittaavia antureita voidaan sijoittaa esimerkiksi oleskeluvyöhykkeille tai
poistokanaviin. Mittausten avulla rakennusautomaatiojärjestelmä ohjaa esimerkiksi venttiileitä ja pumppuja, jolloin olosuhteet pysyvät hyvinä energiatehokkaasti. Rakennusautomaatiojärjestelmän avulla voidaan antaa jäähdytysjärjestelmälle toimintalupa aikaohjelman
avulla. Tällöin jäähdytysjärjestelmä ei käy turhaan, kun tiloissa ei ole käyttöä. Toimistorakennuksissa ei esimerkiksi ole järkevää käyttää jäähdytysjärjestelmää viikonloppuisin.

Kaikki järjestelmät eivät kuitenkaan toimi kaikkialla, vaikka ne olisivat energiatehokkaita.
Vanhoissa rakennuksissa, joissa tehdään korjaustoimenpiteitä ja uusitaan jäähdytysjärjestelmää sekä muita taloteknisiä järjestelmiä, voi ongelmaksi muodostua muun muassa tilanahtaus (RIL 259-2012 2012, 132). Jos rakennuksessa ei ole ollut jäähdytysjärjestelmää voi sellaisen rakentaminen olla vaikeaa ja jäähdytysjärjestelmän vaihtoehdot rajoitettuja.
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5.2 Energiatehokkuuteen vaikuttavat asiat

Pyrittäessä mahdollisimman energiatehokkaaseen järjestelmään, tulee jäähdytysjärjestelmässä pyrkiä pitämään mahdollisimman korkeaa lämpötilaa (RIL 259-2012 2012, 86). Energiatehokkuuden kannalta tiloja kannattaa jäähdyttää niin vähän kuin on tarvetta. Toisin sanoen tiloja tulisi jäähdyttää tarpeenmukaisesti. Liiallinen jäähdyttäminen ja alhainen lämpötila voivat myös aiheuttaa työtehon laskemista.

Ilmanvaihtojärjestelmän tarpeenmukainen säätö on tärkeää ilmanvaihtokoneen jäähdytyspatterin energiatehokkuudessa. Kun ilmavirtaa säädetään tarpeenmukaisesti, on jäähdytettävän ilmavirran suuruus mahdollisimman pieni. Rakennusautomaatiojärjestelmä mittaa esimerkiksi tilojen sisäilman lämpötilaa ja CO2-pitoisuutta säätäen ilmavirtaa sopivaksi vyöhykepeltien avulla. Kun tiloja ei käytetä voidaan vyöhykepeltien avulla minimoida tilojen ilmanvaihto. (RIL 259-2012 2012, 109.) Luvun 4.1 esimerkkilaskun mukaan saatiin kaavalla
13 jäähdytyspatterin tehoksi 40,425 kW. Jos ilmavirta säädetään tarpeenmukaiseksi ja se
pienenisi 30 %. Tällöin kaavalla 13 saadaan jäähdytyspatterin tehoksi 28,298 kW, joka on
yli 10 kilowattia pienempi. Näin säästyy jäähdytysenergiaa.

Jos jäähdytettävän rakennuksen ilmanvaihtokoneessa on kiertoilmaosa, voi olla järkevää kesäisinkin käyttää kiertoilmaa. Kiertoilma voi olla viileämpää ja kuivempaa kuin ulkoilma,
jolloin sen kiertoilman ja ulkoilman sekoituksen jäähdytys vie vähemmän energiaa kuin pelkän ulkoilman. Sopiva lämpötilaero kiertoilman käyttöön voisi olla esimerkiksi yli yhden
asteen lämpötilaero ulkoilman ja poistoilman välillä. Toimistorakennuksissa kiertoilmaa ei
kuitenkaan yleensä käytetä.

Tuloilmaa voidaan jäähdyttää myös poistoilmalla, jos poistoilma on selkeästi viileämpää
kuin ulkoilma. Tuloilman jäähdytys onnistuu ottamalla lämmöntalteenottojärjestelmä käyttöön. Lämmöntalteenottojärjestelmän lämpötilahyötysuhde täytyy kuitenkin ottaa huomioon. Lämpötilahyötysuhteella tarkoitetaan LTO:n lämmönsiirtimen tuloilman lämpötilan
muutoksen sekä poisto-ja ulkoilman lämpötilojen erotusten suhdetta (RakMK D5 2013, 4).
Jos lämpötilahyötysuhde on huono, kuten glykoli-LTO:n, ei sitä välttämättä kannata ottaa
käyttöön.
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Pumppujen ja puhaltimien tehoa kannattaa säätää portaattomasti esimerkiksi taajuusmuuntajien avulla. Tällöin verkostoa säädetään vakiopaine-eron avulla. Kun laitteelle valitaan taajuusmuuntajaa, tulee varmistaa niiden yhteiskäytön optimaalinen hyötysuhde. Laitteet tulee
valita siten, että suurimman osan ajasta ne toimivat parhaalla hyötysuhteella. Taajuusmuuntaja saattaa vaatia energianoptimointiohjelmiston, jonka tarpeellisuus tulee huomioida. (RIL
259-2012 2012, 94.) Myös jäähdytyslaitteiden kompressorit kannattaa liittää portaattomaan
ohjaukseen, mikäli se on mahdollista ja sille on tarvetta.

Jäähdytysverkostossa olevan nesteen lämpötila on usein ilman kastepisteen lämpötilan alapuolella. Tällöin jäähdytysverkoston putket täytyy eristää, jotta putken pintaan ei kondensoidu vettä. Kondensoituva vesi aiheuttaa korroosiota sekä vahinkoa, jos vesi tippuu rakenteisiin. Eristämättömästä putkesta aiheutuu myös suuria häviöitä. Yleensä putkien eristeenä
käytetään yhdeksän millimetrin paksuista synteettistä solukumieristettä, jossa yhdistyy matala lämmönjohtavuus sekä suuri vesihöyryn diffuusiovastus. (Sandberg (toim.) 2014b, 341.)
Vanhoissa rakennuksissa eristysten kunto kannattaa tarkastaa. Energiatehokkuuden kannalta
hyvä eristys ja pienet lämpöhäviöt ovat olennaisia. Korkeamman lämpötilatason takia lämpöhäviöt pienenevät, koska lämpötilaero ilman ja jäähdytysjärjestelmän nesteen välillä ovat
pienemmät.

Jäähdytysjärjestelmän toimintaa kannattaa valvoa ja seurata määräajoin. Huollot ja tarkastukset kannattaa tehdä ja suunnitella yhteistyössä järjestelmän toimittajan kanssa. Myös tilojen käyttötapojen muutoksia kannattaa seurata, jolloin jäähdytys on päällä aina, kun sitä
tarvitaan.
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6

KOHDEKIINTEISTÖN JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ

Tässä luvussa tutustutaan tarkasteltavaan kiinteistöön sekä muodostetaan käsitys siitä,
kuinka suuri jäähdytystehon- ja -energiantarve kiinteistössä on. Jäähdytysjärjestelmien mahdolliset ja järkevät vaihtoehdot kartoitetaan, joiden perusteella tulokset muodostetaan.

Työn käytännönosan kohdekiinteistö on toimistorakennus Helsingin keskustassa. Kohdekiinteistö on rakennettu vuonna 1952 ja sen pinta-ala on 12 391 neliömetriä. Rakennuksessa
on kahdeksan kerrosta ja kaksi kellarikerrosta. Kaikki kerrokset eivät ole tällä hetkellä käytössä. Kellarikerroksissa ei ole tällä hetkellä toimintaa, mutta sinne on mahdollisesti tulevaisuudessa tulossa jäähdytysenergiaa vaativaa käyttöä. Tällä hetkellä käyttötarkoituksen
muuttuminen on vielä epävarmaa. Kyseinen kiinteistö kulutti sähköä vuonna 2014 noin 452
MWh ja lämpöä 1 531 MWh.

Tällä hetkellä kiinteistössä on VJK ja välillinen jäähdytysjärjestelmä, joka ei kata koko rakennusta. Tarkoitus on laajentaa jäähdytysjärjestelmä, joka kattaa kaikki maan yläpuoliset
kerrokset. Tällöin ei ole enää kyse jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuuden parantamisesta, koska jäähdytystehontarve ja jäähdytyksen energiankulutus tulevat selkeästi kasvamaan. Tavoitteena on suunnitella mahdollisimman energiatehokas jäähdytysjärjestelmä,
joka on kerrokset 1-8 kattava. Kellarikerrosten jäähdytystarvetta ei kannata tässä vaiheessa
määrittää.

Nyt käytössä olevat kerrokset ovat toimistokerroksia, joissa on useita toimistohuoneita. Alkuperäiset suunnitelmat on tehty siten, että kerroksissa on useita toimistohuoneita. Näitä piirustuksia hyödynnettiin simuloinnissa, vaikka kerrosten väliseinät saattavat tulla vähenemään. Tätä valintaa tukee se, että jäähdytyspaneelit ovat muuntojoustavia.

6.1 Jäähdytystehon- ja -energiantarve

Jäähdytystehon- ja energiantarve määritetään simuloiden IDA ICE- ohjelmiston avulla. Rakennus on 1950-luvulla rakennettu, joten rakennuksen U-arvoina ja muina rakennusarvoina
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käytetään rakennusajan tyypillisiä arvoja, koska tarkempia arvoja ei saatu selville. Joissakin
parametrien valinnoissa käytetään arvoa, jonka voidaan ajatella edustavan todenmukaisesti
vanhoja rakennuksia. Taulukko 6.1 nähdään U-arvoja, joita simuloinnissa käytetään.

Taulukko 6.1. Simuloinnissa käytetyt U-arvot (Ympäristöministeriön asetus 2016, 5.)

Rakenne
Ulkoseinä
Yläpohja
Ikkuna

U-arvo [W/m2 K]
0,81
0,47
2,80

Taulukko 6.1 on U-arvot, joilla rakennuksia rakennettiin ennen vuotta 1970. Simuloinnissa
käytettiin vuotoilmalle arvoa 6 ja ikkunoiden g-arvoa 0,6. (Ympäristöministeriö 2016, 6, 8.)
Rakennuksessa on paljon ikkunoita, yhden ikkunan pinta-alana on laskennassa käytetty 1,65
m2. Ikkunoissa on käytetty simuloinnissa sälekaihtimia aurinkosuojauksena, jotka ovat aina
alhaalla. Kuvassa 6.1 nähdään malli, joka rakennuksesta on tehty simulointia varten.

Kuva 6.1. Rakennuksen jäähdytysenergian simulointimalli

Rakennuksen malli nähdään kuvassa 6.1, jonka takana ja oikealla näkyy kohdekiinteistöä
varjostavia rakennuksia. Simuloinnissa mallinnettiin toimisto-osia, joissa ihmisiä työskentelee. Esimerkiksi varastoja tai käytäviä ei simuloitu, koska näissä ei yleensä ole erillisiä jäähdyttimiä. Näiden pois jättäminen pienentää tilajäähdytyksen tehontarvetta, mutta ei IV-koneiden jäähdytyspattereiden tehontarvetta, koska näihin tiloihin kuitenkin usein virtaa tuloil-
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maa. Toimistohuoneen lämpökuormana pidettiin yhtä tai kahta ihmistä, riippuen toimistohuoneen koosta. Sisäilmastoluokituksen mukaan toimistohuoneiden tulo- ja poistoilmavirtana pidettiin simuloinnissa 1,5 dm3/s per neliömetri sisäilmaluokan S2 mukaisesti. Ensimmäinen kerros simuloitiin liiketilana, jossa ilmavirtana käytettiin 2 dm3/s m2. (LVI 05-10440
2008, 14.) Jäähdytyksen lämpötilan raja-arvona käytetään 25 °C.

Jäähdytysenergian- sekä -tehontarvetta vähentävät ympäröivät rakennukset, jotka toimivat
varjostavina elementteinä. Rakennus ei ole suunnattu etelään, vaan sen pisin julkisivu, jossa
on paljon ikkunoita, katsoo luoteeseen tai pohjoiseen. Tämä vähentää ikkunoista tulevaa auringon säteilyn lämpökuormaa merkittävästi.

Jäähdytystehontarpeen laskennassa yhden ihmisen lämmönluovutustehona pidetään 120
wattia, koska rakennuksessa tehdään kevyttä toimistotyötä. Toimistohuoneiden jäähdytystehontarpeen määrityksessä käytetään sähkölaitteiden lämpökuormana 200 W per ihminen.
Tämä lämpökuorma muodostuu tietokoneen 150 W, valaistuksen ja muiden sähkölaitteiden
aiheuttamasta lämpökuormasta. Alakerran liiketilassa valaistuksen tehona pidetään 12
W/m2. Alakerran tilojen ihmisten lukumäärää sekä sähkölaitteiden kuorma valitaan tilakohtaisesti erikseen siten, että sen ajatellaan edustavan tilan käyttöä realistisesti.

Jäähdytystehontarpeen määrityksessä mallinnettiin yhteensä neljä kerrosta, jotka olivat
kolme ylintä sekä alin kerros. Näissä kerroksissa oli yhteensä 136 tilaa, joiden ajatellaan
edustavan koko kiinteistön jäähdytystehontarvetta. Kolmanneksi ylimmän kerroksen mallin
kertoimia kasvatettiin, että kaikki kerrokset tulivat otettua huomioon. Eli kyseisen kerroksen
tilojen määrä kerrottiin viidellä, jolloin ne edustivat puuttuvia kerroksia ja tiloja. Tiloihin ei
myöskään määritetty sisäovia. Nämä toimenpiteet tehtiin, jotta jäähdytystehontarpeen simulointiaika pysyy kohtuullisena. Yhteensä jäähdytettävä pinta-ala simuloinnissa oli noin
7 300 m2.

Jäähdytystehoa tarvitaan useiden IV-koneiden jäähdytyspattereille sekä jäähdytyspaneeleille. Kiinteistössä on yhteensä kymmenen ilmanvaihtokonetta, joiden palvelualueet ovat
sellaisia, että niiden tuloilmavirtaa täytyy jäähdyttää. Näiden koneiden ilmavirrat esitetään
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Taulukko 6.2. Simuloinnissa ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenottokoneistojen hyötysuhteena pidetään 0 %, jolloin jäähdytysenergiaa ei oteta talteen. Simuloinnissa ei huomioitu
yötuuletusta, koska sen huomioon ottaminen ei ollut mahdollista.

Taulukko 6.2. Ilmanvaihtokoneiden tuloilmavirrat

Ilmanvaihto-

Tuloilmavirta
[m3/s]

kone
1

3,98

2

3,12

3

2,50

4

3,86

5

2,25

6

2,61

7

1,03

8

1,11

9

0,7

10

1,0

Taulukko 6.2 ilmanvaihtokoneiden tuloilmavirtojen summa on 22,16 m3/s. Jokaisen koneen
jäähdytyspatterin teho voidaan laskea kaavalla 15. Laskennassa voidaan käyttää mitoitustilanteen arvoja, jotka on esitetty luvussa 4.1. Taulukon 6.2 viimeisen rivin kone on tämänhetkinen kellarin ilmanvaihtokone, joka täytynee myös uusia, jos kellarin käyttötapa muuttuu.

Simuloinnissa jäähdytyslaitteiden häviöksi valittiin 10 %. Häviöistä 50 % kuitenkin jäähdyttää tilaa, mutta ei jäähdytyslaitteen avulla. Tämä valinta tehdään sen takia, että jäähdytystehon simuloinnissa tilojen laskennallinen tehontarve olisi suurempi kuin todellinen. Valinta
tehdään sen takia, koska jäähdytysenergiantuotantolaitteiston sekä jäähdytyslaitteiden vaihtaminen on kalliimpaa ja vaikeampaa jälkikäteen, kun uudet toimivat laitteet on jo asennettu.

Jäähdytysenergian simuloinnissa kerroksia lisätään kaksi, jotka ovat 2. sekä 4. kerros. Näin
saadaan suurempi ja tarkempi energiasimulointi tehtyä, mutta laskenta-aika on vielä kohtuullinen. Energialaskentaa varten mitoitetaan jokaisen tilan jäähdytyslaite siten, että sen
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jäähdytysteho on tilaan riittävä. Mitoituksessa käytetään laitevalmistajan mitoitustietoja.
Jäähdytysenergian simuloinnissa pidetään tilojen asetusarvona 23 °C, jota pidetään jäähdytysjärjestelmän toiminnan alarajana teoriaosan mukaisesti.

6.2 Jäähdytysjärjestelmän vaihtoehdot

Teoriaosan avulla saatiin tukeva pohja sille, että toimistorakennuksen jäähdytys toteutetaan
jäähdytyspaneelien avulla. Koska jäähdytyspaneeli on sama, riippumatta jäähdytysenergiantuotantotavasta, ei sen kustannuksia huomioida, koska ne eivät vaikuta työn tuloksiin. Jäähdytyspaneelien käyttöä tukee niiden muuntojoustavuus. Tällä hetkellä jotkut kerrokset ovat
toistaiseksi poissa käytöstä. Kerrosten käyttöönoton jälkeen tilojen käyttöä ja tilaratkaisuja
voidaan suunnitella joustavammin, ainakin jäähdytysratkaisujen puolesta, jäähdytyspaneelien sopiessa sekä avokonttoriin että toimistohuoneisiin.

Kiinteistö sijaitsee alueella, jossa kaukojäähdytysverkosto on olemassa. Kaukojäähdytyksen
liittymis- ja vuosikustannukset selvitetään. Tällöin koko rakennus jäähdytettäisiin kaukojäähdytyksen sekä jäähdytyspaneelien avulla, vaikka paneelit eivät parhaiten sovikaan kaukojäähdytyksen kanssa liitettäväksi.

Toinen jäähdytysenergiantuotantotapa, jonka käytettävyys selvitetään, on vedenjäähdytyskone. Nykyistä vedenjäähdytyskonetta ei voida asiantuntija mukaan hyödyntää järkevästi.
Kone on vanha ja sen kylmäaine on nykyään kielletty, joten sen huoltaminen tulee olemaan
hankalaa. Uusi VJK tarvitsee paljon tilaa, joten sen hankinta ei välttämättä ole järkevää, jos
kellarikerroksiin tulee paljon tilaa vaativaa toimintaa. Tällöin VJK varaa tilaa, jota kiinteistön omistaja voisi vuokrata. Nykyinen VJK nähdään kuvasta 6.2.
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Kuva 6.2. Nykyinen vedenjäähdytyskone

Kuvasta 6.2 nähdään, että nykyinen vedenjäähdytyskone rakentuu kahdesta kompressorista,
jotka ovat harmaita. Nykyisen vedenjäähdytyskoneen kylmäaine on R22. Vedenjäähdytyskone on nestelauhdutteinen ja sillä ei ole kylmävesiasemaa.

Kyseinen rakennus sijaitsee alueella, jonka alapuolella on runsaasti autohalleja ja tunneleita.
Tämän takia työn käytännönosassa ei käsitellä maaviilennystä, koska kaivojen porausta alueelle ei pidetä mahdollisena. Tontin pinta-ala on pieni ja kaivoja täytyisi porata useampia.
Porausreikien minimi etäisyyksien ja alueen maanalaisen kaavan perusteella maaviilennystä
ei pidetä mahdollisena vaihtoehtona.
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7

TULOKSET

Tässä luvussa käsitellään työn tuloksia. Työn tuloksina pidetään energiamääriä, joita valituilla jäähdytysjärjestelmillä tarvitaan, jotta jäähdytystarve saadaan katettua ja niiden aiheuttamia kustannuksia. Kustannukset muodostuvat investointi- ja energiakustannuksista sekä
muista kustannuksista.

Saatuja tuloksia vertaillaan hiilijalanjälkien perusteella ja tulosten herkkyyttä analysoidaan.
Herkkyysanalyysissä vertaillaan muun muassa energianhinnan sekä CO2-päästöjen muutoksien vaikutuksia. Näitä hyödynnetään työn johtopäätöksissä.

7.1 Jäähdytysenergian- ja -tehontarpeen tulokset

Luvun kuusi simuloinnin tuloksena saatiin kiinteistön jäähdytystehontarpeeksi 559,2 kW ja
-energiantarpeeksi 115,6 MWh. Jäähdytysteho muodostuu jäähdytyslaitteiden sekä ilmanvaihtokoneiden jäähdytyspattereiden tehontarpeesta. Jokaisen IV-koneen jäähdytyspatterin
teho nähdään Taulukko 7.1.

Taulukko 7.1. IV-koneiden jäähdytyspattereiden jäähdytystehot

Tuloilmavirta [m3/s]

Ilmanvaihtokone

Jäähdytyspatterin
teho [kW]

1

3,98

80,4

2

3,12

63,1

3

2,50

50,5

4

3,86

78,0

5

2,25

45,5

6

2,61

52,8

7

1,03

20,8

8

1,11

22,4

9

0,7

14,1

10

1,0

20,2
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Taulukko 7.1 tulokset on laskettu kaavan 13 avulla ja mitoitustilanteen parametrien avulla.
Jäähdytystehosta ilmanvaihtokoneiden jäähdytyspattereiden osuus on yhteensä 447,8 kW.
Simuloinnin tuloksena saatiin, että jäähdytyslaitteiden, eli jäähdytyspaneelien, tehontarve on
88,4 kW. Laitemitoituksessa valittiin laitteet, jotka sopivat huoneeseen parhaiten siten, että
jäähdytysteho oli vaadittua hieman suurempi. Mitoituksessa paneelille menevän veden lämpötilana pidetään 14 °C ja paluuveden 16 °C. Jäähdytyspaneelien jäähdytystehontarve on
111,4 kW mitoituksen jälkeen. Jäähdytystehoa on toimistohuoneissa yli 50 W/m2, joka on
toimistorakennuksen jäähdytystehon tyypillisissä rajoissa ja järkevä tulos teoriaosan perusteella. Energiasimuloinnissa sisäilman lämpötilana pidettiin 23 °C, jolloin jäähdytyksen
avulla lämpötilaa pyritään pitämään asetusarvossa. Energiasimuloinnissa huomattiin, että
yhdenkään tilan sisätilan lämpötila ei ylittänyt 25 °C, jolloin jäähdytyslaitteiden mitoitus oli
riittävä.

Kokemusperäisesti uuden järjestelmän ei kannata kuitenkaan toimia koko aikaa 100 %:n
kuormalla, jotta se toimisi hyvällä hyötysuhteella ja sen elinkaari olisi pitkä. Asiantuntijan
mukaan muutaman prosentin ylimitoitus on järkevää. Tällöin jäähdytystehoa on myös tarjolla, jos rakennuksessa jäähdytyskuormat lisääntyvät. Kaukojäähdytyksen sekä uuden
VJK:n mitoitustehona pidetään 580 kW, jolloin järjestelmä on alle 4 % ylimitoitettu.

Tilajäähdytystä tarvitaan myös talvella, mutta ilmanvaihtopattereiden jäähdytyspattereita ei
käytetä. Tilajäähdytystä tarvitaan huippukuormien aikana esimerkiksi neuvottelutiloissa. Tilajäähdytyksen energiankulutus nähdään kuvasta 7.1.
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Kuva 7.1. Tilajäähdytyksen energiankulutus

Kuvasta 7.1 nähdään, että eniten huonelaitteiden jäähdytystehoa tarvitaan heinäkuussa. Ympäri vuoden tarvitaan jäähdytystehoa joissakin tiloissa, esimerkiksi kokoustiloissa. Jäähdytyslaitteet kuluttavat energiaa yhteensä 61 715 kWh ja ilmanvaihtokoneiden jäähdytyspattereiden 53 898 kWh.

Ostoenergian kulutus saadaan, kun jäähdytyslaitteiden ja -pattereiden kuluttama energiamäärä jaetaan kylmäkertoimella. Kaukojäähdytyksen kylmäkerroin on 1, joten simuloinnin
tuloksena saatu energiamäärä on se, joka täytyy ostaa. Tarjouspyyntöjen perusteella edullisimman VJK:n kylmäkerroin on 3,98, joten se kuluttaa sähköä 29 048,54 kWh. Tarjouspyyntöjä ja taloudellisia tuloksia käsitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa.

Energiantarpeen tuloksista huomataan, että VJK kuluttaa merkittävästi vähemmän ostoenergiaa. Tähän vaikuttaa VJK:n korkea kylmäkerroin. Voidaankin todeta, että rakennusten jäähdytys VJK:n avulla on merkittävästi energiatehokkaampaa. Tämän työn vedenjäähdytyskoneen täytyy tuottaa 7 °C vettä. Jos olisi mahdollista tuottaa VJK:n avulla lämpimämpää vettä,
korostuisi jäähdytysenergiantuotantotapojen ostoenergiantarpeen ero.
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7.2 Taloudelliset tulokset

Uusi VJK tarvitsee myös uudet nestelauhduttimet, jotka asennetaan katolle. Vanhoja lauhduttimia ei voida hyödyntää eikä kiinteistössä ole tiloja, joihin lauhde-energiaa olisi järkevää
käyttää. Uudesta kaukojäähdytyksen lämmönsiirrinpaketista sekä VJK:n ja nestelauhduttimen yhdistelmästä pyydettiin molemmista yhteensä kolme samanlaista tarjousta. Tarjouspyynnöt tehtiin edellisen alaluvun perusteella. Saadut tarjoukset nähdään taulukosta 7.2.

Taulukko 7.2. Tarjouskyselyjen tulokset

Tarjous

Kaukojäähdytyspaketti

VJK+lauhdutin

1

24 627,20 €

79 750 €

2

26 000 €

120 000 €

3

45 000 €

114 500 €

Taulukon 7.2 tarjoukset on pyydetty samoilla tiedoilla ja ne eivät sisällä muita kuin tehtaalla
tehtäviä asennuksia. Ensimmäisen VJK tarjouksen kylmäkerroin on 3,98, toisen 3,67 ja kolmannen 4,09. Rivin 2 VJK on ylimitoitettu, koska tarjouksen antajalla ei ollut sopivampaa
tarjota ja sen jäähdytysteho on yli 650 kW. Edullisimmassa vedenjäähdytyskoneessa on
kaksi kompressoria ja kylmäaineena R134a. Kahdessa muussa on kuusi kompressoria ja kylmäaineena R410A. Taulukosta huomataan, että VJK:n ja lauhduttimen investointikustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin kaukojäähdytyksellä. Vedenjäähdytyskoneiden
ja nestelauhduttimien tarjousten hintaeroja voi selittää esimerkiksi kompressorien lukumäärä
sekä kylmäaine, jos R134a on edullisempaa kuin R410A.

Vedenjäähdytyskoneiden kylmäkertoimet on laskettu mitoituspisteessä siten, että ne tuottavat 7 °C vettä. Tällöin VJK tuottaa tarpeeksi kylmää vettä myös IV-koneiden pattereille.
Tällöin jäähdytyspaneeliverkostoon sekoitetaan tarpeen mukaan kylmempää vettä siten, että
paneeliverkoston lämpötila on optimaalinen. Kaukokylmälaitteistot on mitoitettu siten, että
niissä on kaksi lämmönsiirrintä, toinen paneeliverkostolle ja toinen IV-koneiden patteriverkostolle. Näiden verkostojen lämpötilat on otettu mitoituksessa huomioon. Kaukokylmäpakettiin tulee taajuusmuuntajilla varustetut pumput ja VJK:n lauhduttimeen energiatehokkaat
EC-puhaltimet. Kustannukset eivät sisällä asennuskustannuksia.
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Vedenjäähdytyskone tarvitsee usein vuosihuollon, jossa koneen kunto ja toiminta tarkistetaan. Vuosittaisten huoltojen kustannukset ovat kyselyjen perusteella 1 000-1 500 € vuodessa. Tämä tekee yhteensä maksimissaan 15 000 € 10 vuoden aikana. Kaukojäähdytyksen
lämmönsiirrinpaketti ei tarvitse vuosihuoltoa, vaan sitä korjataan tarpeen mukaan, jos esimerkiksi venttiili tai pumppu menee epäkuntoon. Todennäköisesti jokin osa kuitenkin joutuu
epäkuntoon tarkasteltavana käyttöaikana, joten huoltokustannuksena käytetään 3 500 euroa.
Kaukojäähdytyksen liittymismaksu on 176 €/kW. Liittymiskustannus maksetaan 580 kilowatin tehosta, joten liittymiskustannus on yhteensä 102 080 €. Vuodessa pitää maksaa 41
€/kW, joten vuosimaksu on yhteensä 23 780 €.
Kaukojäähdytyksen hinta vuonna 2016 oli 25,96 €/MWh ja sähkön hinta on 97,53 €/MWh.
Kaukojäähdytyksen energiakustannukset ovat ensimmäisenä vuonna 3 091,36 €. Kun energian hinta nousee joka vuosi 3 % ja jäähdytysenergian määrä pysyy vakiona, tarkasteltavan
10 vuoden aikana kaukojäähdytyksen energiakustannukset ovat yhteensä 39 593,48 €. Edullisimman VJK:n ensimmäisen vuoden sähkön kulutuksen kustannukset ovat 2 918,10 € ja
kymmenen vuoden aikana yhteensä 37 374,40 €. Tuloksista huomataan, että vedenjäähdytyskoneen energiakustannukset ovat noin 2 219 € halvemmat kuin kaukojäähdytyksen. Ne
ovat kuitenkin samaa suuruusluokkaa, koska suhteellinen ero on vain noin 6 %.

Kaukojäähdytyksen ja vedenjäähdytyskoneen kokonaiskustannukset 10 vuoden ajalta muodostuvat monesta eri tekijästä. Kaukojäähdytyksen kokonaiskustannukset nähdään taulukosta 7.3. Taulukossa 7.4 on esitetty vedenjäähdytyskoneen kokonaiskustannukset.

Taulukko 7.3. Kaukojäähdytyksen 10 vuoden kustannukset

Kaukojäähdytyksen kokonaiskustannukset
Lämmönsiirrinpaketti
24 627,20 €
Liittymismaksu
102 080,00 €
Vuosimaksu 10 vuoden ajalta
237 800,00 €
Energiakustannukset 10 vuoden
ajalta
39 593,48 €
Huoltokustannukset
3 500,00 €
Yhteensä
407 600,68 €

68

Taulukko 7.4. Vedenjäähdytyskoneen 10 vuoden kustannukset

Vedenjäähdytyskoneen kokonaiskustannukset
Investointi
79 750,0 €
Vuosihuollot
15 000,0 €
Energiakustannukset
37 374,4 €
Yhteensä
132 124,4 €

Taulukosta 7.3 nähdään, että selkeästi suurimmat kaukojäähdytyksen kustannukset muodostuvat vuosi- ja tehomaksuista. Yhteensä kaukojäähdytyksen kokonaiskustannukset ovat
407 600,68 €. Ensimmäisen vuoden kustannukset muodostuvat suurimmaksi osaksi liittymismaksusta.

Taulukosta 7.4 nähdään, että suurin VJK:n ja lauhduttimen suurin kustannukset johtuvat investointikustannuksesta. Huoltokustannukset ovat maltilliset 10 vuoden kokonaiskustannuksiin verrattuna. Kokonaiskustannukset ovat yhteensä 132 124,4 €.

Edellisen alaluvun mukaan vedenjäähdytyskone kuluttaa ostoenergiaa merkittävästi vähemmän kuin kaukojäähdytys. Taulukoista 7.3 ja 7.4 huomataan, että kaukojäähdytyksen kokonaiskustannukset ovat erittäin selkeästi suuremmat verrattuna VJK:n kustannuksiin. Kaukojäähdytys maksaa 10 vuoden aikana yli 200 % enemmän kuin vedenjäähdytyskone. Näistä
asioista johtuen työn tulokseksi saadaan, että toimistorakennuksen energiatehokkaaseen
jäähdytykseen kannattaa käyttää vedenjäähdytyskonetta, jos kellarikerroksen käyttötapaa ei
muuteta. Jos käyttötapaa muutetaan ja jäähdytykseen käytetään vedenjäähdytyskonetta, joka
vaatii enemmän tilaa, saattaa tämä näkyä vuokratuloissa 10 vuoden aikana merkittävästi.

7.3 Ekologinen vertailu

Jäähdytysjärjestelmän aiheuttamat päästöt aiheutuvat kaukojäähdytyksen päästöistä tai sähköenergian tuotannon päästöistä. Kiinteistön omistaja voi valita sähköntoimittajansa itse,
jolloin sähköenergian ominaispäästö voi vaihdella sähköenergian toimittajasta riippuen.
Työn rajausten mukaisesti sähkön toimittajana pidetään Helen Oy:tä. Helen Oy:n sähkön
ominaispäästökerroin vuonna 2015 oli 191 gCO2/kWh ja kaukojäähdytyksen 68 gCO2/kWh
(Helen Oy 2017).
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Jäähdytysenergiantuotantotavan hiilidioksidipäästöt lasketaan kaavalla 16. Kaavan avulla
laskettuna saadaan kaukojäähdytyksen päästöiksi 7 862 kgCO2 ja edullisimman vedenjäähdytyskoneen 5 548 kgCO2. Ensimmäisten 10 vuoden aikana kaukojäähdytyksen hiilidioksidipäästöt ovat noin 78,6 tonnia ja vedenjäähdytyskoneen noin 55,5 tonnia. VJK:n aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat vuosittain noin 2 313 kiloa pienemmät. 10 vuoden aikana
tämä tarkoittaa yli 23 tonnin pienempiä kasvihuonekaasupäästöjä. Uusilla autoilla ajettuna
tämä tarkoittaa hieman yli 187 170 kilometrin matkaa. Vuonna 2015 Suomen uusien autojen
keskimääräinen CO2-päästö oli 123,6 g/km (Autoalan tiedotuskeskus 2017).

Päästöjen vertailusta saadaan selville, että kaukojäähdytys ei ole niin ympäristöystävällinen
kuin vedenjäähdytyskone. Tämäkin tukee sitä, että kohderakennuksen jäähdytyksessä tulisi
käyttää vedenjäähdytyskonetta. Vedenjäähdytyskoneen kylmäaine ei saa kuitenkaan vuotaa
ympäristöön, koska kylmäaine on voimakas kasvihuonekaasu.

7.4 Tulosten herkkyys

Rakennuksen sijainti vaikuttaa myös jäähdytystehon- ja -energiantarpeeseen. Helsingin säädatalla simuloituna työn kohderakennus kulutti jäähdytysenergiaa 115,6 kWh. Simulointi
tehtiin uudelleen Jyväskylän tiedoilla, jolloin jäähdytysenergiaa kului noin 88 kWh. Tuloksista huomataan, että rakennuksen sijainnilla on merkittävä vaikutus jäähdytysenergian kulutukseen. Jäähdytysenergian kulutus pieneni 23,9 %. Tämä tarkoittaa myös yhtä suurta hiilijalanjälkien ja energiakustannusten pienenemistä. Tällöin kaukojäähdytyksen päästöt pienenisivät 1 879 kg vuodessa ja energiakustannukset noin 2 284 € ensimmäisenä vuonna. Vedenjäähdytyskoneen energiakustannukset vähentyisi yli 697 € ensimmäisenä vuonna ja CO2-
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päästöt noin 1 326 kg vuosittain. 10 vuoden tarkastelujakson aikana rahalliset säästöt olisivat
melko maltillisia kokonaiskustannuksiin verrattuna.

Kaukojäähdytyksen kustannukset muodostuvat suurilta osin vuosimaksusta sekä liittymiskustannuksesta. Vaikka nämä molemmat maksut puolittuisivat, olisi VJK edelleen yli
100 000 € edullisempi 10 vuoden tarkastelujakson aikana. Jotta kokonaiskustannukset olisivat samaa luokkaa, tulisi liittymismaksun olla 0 € ja vuosimaksun laskea noin 75 % nykyisestä.

Jos käytettäisiin kalliimpia vedenjäähdytyskoneita eivät tulokset muuttuisi. Toiseksi halvin
VJK on 114 500 €, jolloin sen investointikustannukset nousisivat reilusti, mutta kokonaiskustannukset olisivat silti merkittävästi halvemmat kuin kaukojäähdytyksen. Tällöin VJK:n
energiakustannukset pienenisivät, koska sen kylmäkerroin on parempi kuin halvimman.

Päästöihin vaikuttaa olennaisesti VJK:n kylmäkerroin sekä sähkön päästökerroin. Sähkön
päästökertoimeen on riippuvainen, miten ja mistä polttoaineista sähkö on tuotettu. Jos vedenjäähdytyskoneen kylmäkerroin olisi 3,0 taulukon 2.3 mukaan, olisi VJK vieläkin kaukojäähdytystä ympäristöystävällisempi jäähdytysmuoto. Jotta nämä olisivat yhtä ympäristöystävällisiä tulisi kaukojäähdytyksen ominaispäästön oltava noin 48 g/kWh, eli sen pitäisi laskea noin 29 %. Suomen keskimääräinen sähköenergian ominaispäästö on 209 g/kWh (Motiva Oy 2016c). Jos tätä käytetään vedenjäähdytyskoneen kuluttaman sähkön päästökertoimena olisi CO2-päästöt silloin yli 6 071 kiloa vuodessa. Tuloksesta huomataan, että päästömäärä on vuodessa yli 1 790 kiloa pienempi kuin kaukojäähdytyksen. Jos vedenjäähdytyskoneen
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8

JOHTOPÄÄTÖKSET

Jäähdytyslaitteita on monenlaisia ja niiden soveltuvuus rakennuksiin vaihtelee. Suuriin tiloihin, joissa tarvitaan paljon jäähdytystehoa, soveltuu eri jäähdytyslaite kuin pieneen toimistotilaan. Toimistorakennusten ja muiden tämänkaltaisten rakennusten jäähdytykseen soveltuu parhaiten jäähdytyspaneeli tai -palkki, joka on yhdistetty vedenjäähdytyskoneeseen.
Suurissa tiloissa, kuten kaupoissa, kannattanee käyttää puhallinkonvektoria, jonka avulla
saadaan suuret jäähdytystehot ja puhallettua viileä ilma ympäri tilaa. Tällöin laitteiden määrä
vähenee, mutta sisäilman lämpötila pysyy hyvään ja jäähdytysjärjestelmä on kustannustehokkaampi.

Tuloksista ja herkkyysanalyysin perusteella huomataan, että kaukojäähdytyksen on todella
vaikea kilpailla energia- tai kustannustehokkuudessa vedenjäähdytyskonetta vastaan. VJK
on entistä energiatehokkaampi, mitä korkeampi lämpötilatasoista vettä sen tarvitsee tuottaa.
Kaukojäähdytyksen energiatehokkuutta on hankala parantaa. Vaikka kaukojäähdytyksen
asiakaskohtaiset hinnat saattavat vaihdelle paljonkin, on VJK:n ja kaukojäähdytyksen kustannuserot niin selkeät, ettei asiakaskohtaiset erot voi olla niin suuria, että tilanne kääntyisi
kaukojäähdytyksen eduksi. Asennuskustannuksia ei tässä työssä ole huomioitu, mutta niiden
erot eivät ole niin suuria, että vedenjäähdytyskoneen 10 vuoden kokonaiskustannukset nousisivat suuremmiksi kuin kaukojäähdytyksen.

Vedenjäähdytyskoneita tulisi työn perusteella käyttää ennemmin kuin kaukojäähdytystä, jos
tilat antavat mahdollisuuden niiden käyttöön. Niitä voidaan käyttää monenlaisissa kiinteistöissä, kuten opetus-, toimisto- ja hallirakennuksissa. Vedenjäähdytyskoneet ja lauhduttimet
vaativat paljon tilaa, mutta ovat usein sijoitettavissa esimerkiksi rakennusten katoille. Parhaimmillaan niiden energiatehokkuutta nostaa se, jos niiden lauhde-energia saadaan hyödynnettyä.

Työn käytännönosassa ei käsitelty maaviilennystä. Maaviilennys on työn teoriaosan perusteella kuitenkin yhtä energiatehokas tai energiatehokkaampi kuin VJK. Sen investointikustannukset ovat kuitenkin todella suuret ja kokonaiskustannukset voivat olla jopa suuremmat
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kuin kaukojäähdytyksen. Kustannuksia kuitenkin pienentää se, että laitteistoa voidaan käyttää lämmitykseen ja jäähdytykseen.

Kaukojäähdytys tuottaa myös enemmän päästöjä kuin vedenjäähdytyskone. Vaikka vain Helen Oy ilmoittaa ominaispäästönsä kaukojäähdytykselle ja laskennalle ei ole selkeää standardia, se tuottaa enemmän päästöjä kuin ohjeellisella kylmäkertoimella toimiva VJK. Maaviilennyslaitteisto tuottaisi myös päästöjä, jotka olisivat samaa suuruusluokkaa kuin vedenjäähdytyskoneen. Tulevaisuudessa päästöjä pitää vähentää edelleen, joten työn tulokset eivät
tue käyttämään kaukojäähdytystä. Vedenjäähdytyskoneet kuitenkin sisältävät kylmäaineita,
jotka ovat vahvoja kasvihuonekaasuja. Tämän takia kylmäaineiden vuodot täytyy minimoida.

Kaukojäähdytyksen tuotannossa voidaan hyödyntää vapaajäähdytystä sekä lämpöpumppuja.
Sen tuottamiseen kulutettu primäärienergian määrä on todennäköisesti pienempi kuin sähköenergian tuottamiseen kulutettu. Tämän takia, kaukojäähdytys on energiatehokkaampaa
yhteiskunnallisesti, mutta kuluttajan tai asiakkaan energiatehokkuuteen vaikuttaa enemmän
ostoenergiantarve ja sen kulutus. Tämän takia työn tulokset eivät tue kaukojäähdytystä.

Suomen jäähdytysmarkkinoiden arvioidaan olevan 1 400 GWh ja Euroopan 330 TWh. Jos
kaikki tämä jäähdytysenergia tuotetaan kaukojäähdytyksen avulla, olisi Suomen rakennusten jäähdytyksestä aiheutuvat päästöt 95 200 tonnia ja Euroopan 22 440 000 tonnia vuosittain. Jos nämä jäähdytysenergiamäärät tuotettaisiin vedenjäähdytyskoneella, jonka kylmäkerroin olisi vähintään 3,0, olisi Suomen jäähdytysenergian aiheuttamat päästöt noin 89 133
tonnia ja Euroopan 21 010 000 tonnia, Helen Oy:n sähkön päästökertoimen avulla laskettuna. Myös ostoenergian määrä tippuu merkittävästi vedenjäähdytyskonetta käytettäessä.
VJK:n päästöt ovat siis yli 6 % pienemmät kuin kaukojäähdytyksen, jolla pitäisi olla merkitystä ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäisemisessä. Tulevaisuudessa sähköä tullaan tuottamaan todennäköisesti ympäristöystävällisemmin ainakin Suomessa, jolloin vedenjäähdytyskoneista ja maaviilennyksestä aiheutuvat päästöt pienenevät.
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Työn avulla huomataan, että jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuuteen vaikuttaa jäähdytysenergiantuotantotapa, sen ohjaus ja säätö, että jäähdytysjärjestelmä toimii energiaa säästäen. Merkittävä energiatehokkuustoimenpide on, että järjestelmää ei liikaa ylimitoiteta.
Jäähdytyslaitteiden välillä on eroja energiatehokkuudessa, mutta niiden vaikutus on pieni
verrattuna edellä mainittuihin asioihin. Vapaajäähdytystä ja yötuuletusta kannattaa hyödyntää aina, kun se on järkevää, jotta jäähdytysenergiantarve pienenee.
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9

YHTEENVETO

Rakennukset kuluttavat merkittävästi energiaa, jota tarvitaan esimerkiksi niiden lämmitykseen ja jäähdytykseen. Kiinnostus rakennusten taloteknisten järjestelmien energiatehokkuutta kohtaan on noussut paljon. Määräykset, jotka koskevat rakennusten energiatehokkuutta, ovat tiukentuneet EU:n ja Suomen tasolla viime vuosina.

Rakennusten jäähdytys kuluttaa paljon energiaa ja jäähdytysenergiantarve tulee kasvamaan
tulevaisuudessa, koska käyttäjien vaatimukset sisäilman laadulle ovat kasvaneet. Sisätilan
lämpötila vaikuttaa ihmisen jaksamiseen ja viihtyvyyteen, sisäilman optimaalisin lämpötila
on arvioidusti 22 °C. Tällä hetkellä Euroopassa arvioidaan, että noin puolet toimitiloista on
vielä ilman jäähdytystä. Suomessa monissa liikerakennuksissa on jäähdytysjärjestelmä. Euroopan jäähdytysmarkkinoiden arvioidaankin olevan nyt vuodessa noin 330 TWh ja vuonna
2030 noin 500 TWh. Jäähdytyslaiteiden teknologia ja energiatehokkuus on parantunut muun
muassa lämpöpumpputeknologian takia. Tulevaisuudessa jäähdytysteknologia, -laitteiden ja
-järjestelmien energiatehokkuus tulee varmasti parantumaan samalla, kun jäähdytysenergiantarve kasvaa.

Tämä diplomityö rakentui teoria- ja käytännönosasta. Työn tavoitteena oli suunnitella olemassa olevaan toimistorakennukseen energiatehokas jäähdytysjärjestelmä. Uuden jäähdytysjärjestelmän oli tarkoitus olla myös kustannustehokas. Työn tuloksissa käsiteltiin jäähdytysenergiantarvetta ja investointi-, huolto- sekä energiakustannuksia. Tuloksia vertailtiin
myös hiilijalanjälkien avulla ja tulosten herkkyyttä analysoitiin. Teoriaosassa tutustuttiin
jäähdytysenergiantarpeen muodostumiseen sekä jäähdytysenergiantuotantotapoihin sekä
jäähdytyslaitteisiin. Jäähdytysenergiantuotantotavat, jotka työssä käsiteltiin, olivat: kaukojäähdytys, vedenjäähdytyskone, maaviilennys sekä yöviilennys. Rakennuksia voidaan jäähdyttää useiden laitteiden avulla, mutta tässä työssä tutustuttiin lattiaviilennykseen, jäähdytyspaneeliin ja -palkkiin, sekä puhallinkonvektoriin ja IV-koneen jäähdytyspatteriin.

Rakennusten jäähdytystarve on voimakkaasti riippuvainen vuoden- ja vuorokaudenajasta.
Jäähdytystehontarvetta nostaa esimerkiksi auringon säteilyenergia sekä sisätilojen lämpö-
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kuormat. Sisätilan lämpökuormia ovat ihmiset ja sähkölaitteet. Suurimmillaan jäähdytystehontarve on kuumina ja aurinkoisina kesäpäivinä. Auringon säteilyenergiasta johtuvaa lämpökuormaa voi pienentää merkittävästi hyvällä aurinkosuojauksella. Aurinkosuojia on erilaisia, mutta laadukkaimmilla voidaan pienentää jopa 85 % toimistorakennuksen jäähdytystarvetta. Myös ikkunoiden ominaisuuksilla, niiden sijoittamisella ja pinta-alalla on merkitystä sisätilojen lämpökuorman pienentämiseen.

Energiatehokkailla valaisimilla ja muilla sähkölaitteilla on vaikutusta jäähdytyskuorman
syntymiseen. Ihmisten toimintaa ja siitä aiheutuvaa lämpökuormaa voi olla vaikea pienentää,
mutta sähkölaitteista johtuvaa voi. LED-valaisimet kuluttavat vähän energiaa, jolloin niistä
tuleva lämpökuorma on pienempi kuin vanhoista lampuista. Lämpökuormaa pienennettäessä, kannattaa valita energiatehokkaita ja vähän sähköä kuluttavia laitteita.

Jäähdytystehontarve määritetään simuloinnin avulla tilojen jäähdytysenergian nettotarpeen
perusteella. Simulointi perustuu tuntitason laskentaan ja vaatii simulointiohjelmiston. Simulointiohjelmiston avulla saadaan myös jäähdytysenergiantarve. Simulointia varten on hyvä
tietää rakennuksen käyttötarkoitus ja -tapa, sekä muita lämpökuormiin vaikuttavia asioita.
Tarvittaessa voidaan käyttää rakentamismääräysten mukaisia standardikäytön arvoja. Jäähdytysjärjestelmää on turha alimitoittaa, mutta sen huipputehoa ei välttämättä tarvita usein.
Mitoitusolosuhteiden mukaisia hellepäiviä ei vuodessa ole montaa. Tämän työn teoriaosassa
on määritetty yksinkertainen laskentamalli ja tapa, jolla jäähdytystehon- ja -energiantarve
voidaan määrittää.

Kiinteistöjä voidaan jäähdyttää esimerkiksi viileän veden avulla ja sen viilentämiseen on
monia ratkaisuja. Erilaisia jäähdytystapoja ovat esimerkiksi kaukojäähdytys sekä vapaajäähdytys Jäähdytysjärjestelmä voi olla suora tai välillinen. Suorassa järjestelmässä kylmäaine
kiertää jäähdytyslaitteissa. Välillisessä järjestelmässä rakennusta jäähdytetään kylmän veden
avulla, joka jäähdytysjärjestelmässä ja sen laitteissa kiertää.

Kaukojäähdytys, maaviilennys ja vedenjäähdytyskone ovat yleisiä jäähdytysenergiantuotantotapoja. Kaukojäähdytys tarkoittaa keskitettyä kylmän veden jakamista kiinteistöille. Se
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toimii samalla tavalla kuin kaukolämpöjärjestelmä ja on käytössä kaupungeissa ympäri Suomea. Kaukojäähdytyksen tuotannossa voidaan hyödyntää esimerkiksi suuria vesistöjä tai
lämpöpumppuja.

Maaviilennys tarkoittaa rakennusten viilentämistä maalämpöpumpun avulla. Lämpöpumppu
viilentää rakennuksen jäähdytysjärjestelmän vettä ja varastoi vedestä ottamansa lämmön
maaperään tai vesistöön. Maalämpöpumppu voi toimia kompressorien avulla, osittain vapaajäähdytyksen avulla tai täysin vapaajäähdytyksen välityksellä. Järjestelmän mitoitus riippuu siitä, onko lämpö vai jäähdytys kiinteistön ensisijainen tai suurempi energiantarve.

Rakennuksia voidaan jäähdyttää erilaisilla jäähdytyslaitteilla ja niiden toiminta voi perustua
esimerkiksi konvektioon ja säteilyyn. Ilmanvaihtokoneiden jäähdytyspatterilla jäähdytetään
tuloilmaa, jonka avulla rakennusta voidaan jäähdyttää. Usein ulkoilman sisältämä vesihöyry
kondensoituu jäähdytyspatterin pinnalle. Puhallinkonvektori pyörittää huoneilmaa sen sisältämän puhaltimen avulla. Konvektoriin liitetään jäähdytyspiirin putket, joiden avulla ilma
jäähtyy. Puhallinkonvektorissa saattaa aiheutua vesihöyryn kondensoitumista, joten se viemäröidään tapauskohtaisesti. Tuloilmaa jäähdytetään toimistorakennuksissa IV-koneiden
jäähdytyspatterien avulla, mutta ne harvoin riittävät ainoaksi jäähdytysmuodoksi. Puhallinkonvektorit eivät ole hyviä laitteita toimistorakennuksiin, koska ne aiheuttavat ääntä sekä
vetoa eivätkä ne ole muuntojoustavia.

Toimistorakennukseen parhaimpia ja energiatehokkaimpia jäähdytyslaitteita ovat jäähdytyspalkki ja -paneeli. Ne eivät aiheuta vetoa ja toimivat korkeassa lämpötilassa. Jäähdytyspaneeli on myös muuntojoustava. Tämän takia käytännön osan suunnittelussa hyödynnettiin
jäähdytyslaitteina jäähdytyspaneeleja. Myös lattiaviilennys on energiatehokas ja vedoton
jäähdytysvaihtoehto, mutta sitä on vaikea hyödyntää olemassa olevissa rakennuksissa, jos
niissä ei lattialämmityspiiriä jo ole olemassa.

Jotta jäähdytysjärjestelmä on mahdollisimman energiatehokas, täytyy sen suunnittelussa olla
huolellinen eikä laitteita kannata ylimitoittaa. Alussa täytyy tunnistaa, kuinka suuri jäähdytystarve on, mikä on paras jäähdytysenergiantuotantotapa ja mitkä ovat parhaat jäähdytys-
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laitteet kyseiseen rakennukseen. Tämän jälkeen täytyy minimoida häviöt sekä tehdä jäähdytysjärjestelmän ohjaustapa mahdollisimman energiatehokkaaksi. Häviöitä voidaan minimoida esimerkiksi taajuusohjattujen pumppujen sekä laadukkaalla putkien eristyksellä. Jotta
järjestelmä on mahdollisimman energiatehokas, se ei saa olla liikaa ylimitoitettu.

Työn käytännönosan kohderakennus oli toimistokiinteistö Helsingin keskustassa. Kiinteistössä oli vedenjäähdytyskone jo aikaisemmin, mutta jäähdytysjärjestelmä ei kattanut koko
kiinteistöä. Tässä diplomityössä kohteen jäähdytystehon- ja energiantarve simuloitiin siten,
että jäähdytystarve saatiin selville maanpäällisten kerrosten osalta. Kellarikerrosten tiloja ei
simuloitu, koska niiden käyttötavan muutos on vielä epävarmaa. Tällöin järjestelmää ei turhaan ylimitoiteta.

Kohderakennuksen jäähdytyslaitteeksi valittiin teoriaosan perusteella jäähdytyspaneeli.
Vaihtoehtoisiksi jäähdytysenergiantuotantotavoiksi valittiin käytännönosassa kaukojäähdytys sekä VJK. Maaviilennystä ei tarkasteltu, koska kiinteistö sijaitsee alueella, jossa on paljon maanalaisia tiloja sekä maanalainen kaavoitus. Rakennuksessa oli vanha VJK, jossa olin
nykyään kielletty kylmäaine käytössä. Tämän takia sen hyödyntäminen oli vaikeaa, joten
vaihtoehtoisesti oli hankittava uusi täysitehoinen VJK.

Jäähdytystehontarpeen simuloinnissa mallinnettiin neljä kerrosta ja jäähdytysenergianlaskennassa kuusi kerrosta. Vain ne tilat, joissa ihmisiä työskentelee, mallinnettiin sopivien
lämpökuormien ja muiden parametrien avulla. Jäähdytystehontarpeeksi muodostui lopulta
580 kW ja vuosittaiseksi jäähdytysenergian kulutukseksi 115,6 MWh.

Kaukojäähdytyksen sekä vedenjäähdytyskoneen 10 vuoden kokonaiskustannukset laskettiin, jotka sisältävät investointi, huolto- sekä energiakustannukset. Työssä oletettiin, että
energianhinta nousee 3 % vuosittain. Kaukojäähdytyspaketeista sekä vedenjäähdytyskoneista ja sen lauhduttimesta pyydettiin tarjouksia. Kaukojäähdytyksen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 407 600,68 € ja VJK:n 132 124,4 €. Työn tuloksena pidetään, että VJK:ta
tulisi käyttää kiinteistön jäähdytykseen, jos siihen on vain sopivat tilat. VJK:n käyttöä tukevat myös CO2-päästölaskelmat sekä herkkyysanalyysi.
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Työn perusteella rakennusten jäähdytysenergiantuotantotapoina kannattaa käyttää vedenjäähdytyskoneita tai maaviilennystä. Toimistorakennuksia on järkevää viilentää jäähdytyspalkkien tai -paneelien avulla. Jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuuteen vaikuttaa se, miten jäähdytysenergia tuotetaan ja jäähdytyslaitteiston mitoitus.
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