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Tutkimuksen kohteena on Scanoffice Oy:n kylmähuone. Tutkimuksen tavoitteena on 

selvittää Suomessa talvikuukausina vallitsevat ilmasto-olosuhteet ja käyttää tätä tietoa 

kylmähuoneen uusien laitteistojen määrittämiseen. Tutkimuksen alkukriteereiksi asetettiin 

4.5 kW lämpökuorma kylmähuoneessa, kun sisälämpötila on -30°C. Lisäski suhteellinen 

ilman kosteus tulisi saada säädettyä sellaiseksi, että kylmähuoneella voidaan simuloida 

Suomessa talvikuukausina esiintyviä ilmasto-olosuhteita. 

 

Tutkimus toteutettiin sääolosuhteiden sekä kylmäprosessin teoreettisena taustatutkimuksena 

sekä kylmähuoneen sisällä vallitsevia olosuhteita tutkivina käytännön kokeina. 

Taustatutkimuksessa selvitettiin suhteellisen ilman kosteuden sekä lämpötilan vaihtelut 

talvikuukausien aikana eri puolilla suomea. Kylmäprosessin perusteet selvitettiin, jotta 

ymmärretään miten kylmäkoneikon eri käyntijaksot vaikuttavat kylmähuoneen sisällä 

vallitseviin olosuhteisiin. Käytännön kokeita tehtiin kylmähuoneen alkuperäisellä, olemassa 

olevalla koneikolla eri lämpötiloissa sekä erilaisia ilmanvaihtomääriä käyttäen. Käytännön 

kokeiden pohjalta havaittiin, että suhteellinen ilman kosteus vaihtelee huomattavasti 

kylmäkoneikon käyntijaksojen mukaisesti. Kylmäkoneikon käydessä ilman kosteus laskee 

jyrkästi ja koneikon ollessa sammuksissa tai sulattaessa ilman kosteus nousee korkeaksi. 

Kokeiden pohjalta todettiin ettei käytettävissä olevilla laitteistolla pystytä pitämään ilman 

kosteutta tasaisena vaan vaihtelu täytyy hyväksyä. 

 

Taustatutkimuksen ja käytännön kokeiden tuloksien pohjalta kylmähuoneeseen määriteltiin 

uudet laitteistot. Olemassa olevan koneikon höyrystin uusitaan ja lisäksi koneikon rinnalle 

päätettiin hankkia toinen koneikko lisäämään jäähdytystehoa kylmissä olosuhteissa. Lisäksi 

kylmähuoneeseen määritelteltiin hankittavaksi höyrykostutin, jolla ilman kosteus saadaan 

nostettua 100 % RH tasoon kylmähuoneessa testattavan lämpöpumpun ympäristössä. 
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Subject of the research project is cold room which is located in Scanoffice Oy’s premises.  

Target is to find out climate conditions in Finland during winter months and use this 

information to define new equipment for the cold room. Criterias for the research are 4.5 kW 

heat load inside the cold room when temperature is -30°C. In addition air humidity in the 

cold room should be possible to adjust to fit the air humidity conditions which occur in 

Finaldn during winter months.  

 

Finnish climate conditions and cold process research was conducted in theoretical backround 

research and cold room climate conditions during operation were researched with practical 

tests. Relative air humidity and air temperature changes during winter months were resolved 

in different locations in Finland. Basics of cold process were studied to understand how 

different operation phases of the refrigeration machinery affects climate conditions inside 

the cold room. Practical tests were conducted with the original machinery of the cold room 

in different temperatures and with different ventilation speeds. Based on results of the 

practical tests it was noticed that relative air humidity inside the cold room varies a lot based 

on the operation phase of the refrigeration machinery. When machinery is operational air 

humidity in the cold room decreases and when machinery is off or in defrosting mode air 

humidity increases. Based on the practical tests it was stated that with machinery type in use 

it´s not possible to keep air humidity steady in the cold room and variance must be accepted. 

 

New equipment for the cold room were defined based on the theoretical backround research 

and practical tests. Indoor unit of the original refrigerant machinery will be replaced and 

second regfrigerant machinery will be added to increase cooling power in low temperatures. 

Also an air humidifier was defined to be added to cold room to increase relative air humidity 

levels around the heat pump tested in the cold room to 100 % RH. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO  

 

 

A Absoluuttinen ilman kosteus [g/m3] 

hPa Hehtopascal 

ΣHrakenne Ominaislämpöhäviö [W/K] 

Pw Vesihöyryn osapaine [hPa] 

Pws Kylläisen vesihöyryn paine [hPa] 

RH Suhteellinen kosteus [%] (relative humidity) 

SOG Scanoffice Group 

T Lämpötila [°C] tai [K] 

VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus 

Φjoht Lämmönjohtuminen [W] 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tutkimuksen kohteena on lämpöpumppujen testausympäristön kehittäminen ja erityisesti 

kylmissä lämpötiloissa testaaminen ja ilman kosteuden riittävä hallinta. 

 

1.1 Tutkimuksen kohde 

Tutkimus suoritetaan Scanoffice Oy:n toimeksiasennosta. Scanoffice Oy:n perustamisvuosi 

on 1984. Yrityksen toimialaan kuuluu lämpöpumppujen ja aurinkosähkötuotteiden 

maahantuonti sekä näiden tuotteiden tukkuliikkeenä toimiminen. Scanoffice Oy on osa 

Scanoffice Group:pia (SOG). SOG:n muut yritykset ovat Oy Scanvarm Ab, SOG 

Kiinteistöyhtiö Oy sekä Ruotsin markkinoilla toimiva Oy Scanmont AB. Scanoffice 

Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 47 miljoonaa euroa ja työntekijöitä yrityksellä oli 

vuonna 2018 keskimäärin 55 henkilöä. (Scanoffice Oy 2019a) 

 

Suomessa konsernin tuotevalikoimaan kuuluvat Scanoffice Oy:n maahantuomat Mitsubishi 

Electricin valmistamat lämpöpumput; ilmalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumput sekä 

maalämpöpumput. Lisäksi Scanoffice Oy:n tuotevalikoimassa ovat usean eri valmistajan 

aurinkosähkökomponentit, Mitsubishi Electricin ilmanvaihtolaitteet sekä Mobairin 

ilmanvaihtolaitteet. Konsernin toinen yritys Oy Scanvarm Ab tuo maahan muun muassa 

Gree:n ja AIT:n valmistamia lämpöpumppuja, Gree:n valmistamia jäähdytyslaitteita ja 

ilmanpuhdistimia sekä AIT:n ja Hoiax:n valmistamia vesivaraajia. (Scanoffice Oy 2019a, 

Oy Scanvarm Ab 2019) 

 

Ruotsalaisella tytäryhtiö Scanmont Ab:lla on Ruotsissa edustus muun muassa Gree, Toshiba, 

LG ja Stiebel Eltron tuotemerkeille. (Scanmont 2019) 

 

Scanoffice-nimityksellä tarkoitetaan jatkossa tässä työssä koko Scanoffice Group:pia 

välittämättä yrityksen sisäisestä rakenteessa. 

 

Scanofficella on käytössään huollon tiloissa lämpöpumppujen testaukseen käytettävä 

kylmähuone. Kylmähuonetta käytetään sekä omien, että kilpailijoiden tuotteiden 

testaamiseen, ja lisäksi Scanoffice Oy:n oma huolto käyttää kylmähuonetta 
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vianhakutarkoituksiin. Kylmähuoneen tarkoitus on mahdollistaa laitteiden ympärivuotinen 

testaaminen sääolosuhteista riippumatta. Kylmähuone on varustettu kylmäkoneikolla, joka 

pystyy alimmillaan tuottamaan noin -30 Celcius-asteen lämpötilan. Kylmähuoneen lisäksi 

testauksia suoritetaan myös käytännön olosuhteissa asentamalla laitteita konsernin 

omistamaan kiinteistöön sekä yrityksen työntekijöiden asuntoihin. 

 

Diplomityön kohteena on Scanoffice Oy:n kylmähuone. Erityisesti ilmalämpöpumppujen 

teknisestä kehityksestä johtuen kylmähuoneen jäähdytyslaitteiston teho on ajan saatossa 

muodostunut ongelmaksi testauksessa ja sillä ei pystytä enää suorittamaan kaikkia tarvittavia 

testauksia matalissa lämpötiloissa. Laitteisto kaipaa päivitystä, jotta sillä pystytään 

simuloimaan paremmin Suomessa vallitsevia sääolosuhteita. Sääolosuhteilla tarkoitetaan 

tässä tapauksessa lämpötilaa ja ilman kosteutta. Sateita, tuulta ynnä muita sääolosuhteita ei 

huoneessa luonnollisesti pystytä simuloimaan. 

 

1.2 Tutkimusongelma  

Tutkimustyön kohteena on pääasiassa lämpöpumppujen testauksessa käytettävä 

kylmähuone ja erityisesti kylmähuoneen ilman kosteudenhallinta. Nykyisellään 

kylmähuoneessa pystytään säätelemään ilman lämpötilaa riittävällä tarkkuudella, mutta 

kosteudenhallinta nykyisellä järjestelmällä ei ole mahdollista. Kosteudenhallintaa tarvitaan, 

jotta kylmähuoneella pystytään simuloimaan Suomen talviolosuhteissa esiintyviä säätiloja, 

joissa lämpöpumppujen ulkoyksiköt joutuvat normaalisti toimimaan. Lämpöpumppujen 

testaaminen todellisuutta vastaavissa olosuhteissa on oleellista, sillä suuri osa pumpuista on 

suunniteltu lähtökohtaisesti lämpimämpiin olosuhteisiin. Suomen olosuhteissa 

ulkoyksiköiden kennoihin muodostuva jää aiheuttaa lämpöpumpun hyötysuhteen laskua ja 

pahimmassa tapauksessa vaurioittaa itse laitteistoa. Edellä mainituista syistä pumppujen 

testaus oikeassa ilman kosteudessa on oleellista. 

 

Nykyisen kylmähuoneen jäähdytyslaitteiston teho on myös todettu käytännön kokeissa 

riittämättömäksi matalissa lämpötiloissa, jonka seurauksena tiettyjä testejä ei nykyisellä 

laitteistolla pystytä suorittamaan itse ollenkaan. Työn yhtenä osa-alueena on määrittää uuden 

kylmäkoneiston teho, jotta kaikki halutut testit pystytään suorittamaan yrityksen omassa 

kylmähuoneessa. 
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Tutkimuksen ongelma tiivistettynä on selvittää olosuhteet, joita kylmähuoneessa pitää 

pystyä simuloimaan ja tämän jälkeen määrittää menetelmät ja laitteistot, joilla vaaditut 

olosuhteet saadaan aikaiseksi.  

 

1.3 Lähtötilanne 

Kylmähuone on eristetyistä elementeistä kasattu, yhdellä ovella varustettu tila. 

Kylmähuoneen katolle on asennettuna kylmäkoneiston ulkoyksikkö ja kylmäkoneiston 

höyrystin on ripustettuna kylmähuoneen sisälle kattoon. Kuvassa 1 on näkyvillä osa 

kylmähuoneesta sekä kylmäkoneiston ulkoyksikkö. Kuvassa 2 esitettynä huoneen sisällä 

kattoon ripustettuna oleva sisäyksikkö eli höyrystin. 

 

 

Kuva 1. Kylmähuone ja kylmäkoneiston ulkoyksikkö. 

 

Kuva 2. Kylmäkoneiston höyrystin. 
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Kylmähuoneen sisämitat ovat leveys 229 cm x syvyys 270 cm x korkeus 238 cm, joista 

laskemalla tilavuudeksi saadaan noin 14.7 m3. Elementit koostuvat ulko- ja sisäpellityksestä 

sekä välissä olevasta eristeestä. Elementeistä ei ole saatavilla luotettavia valmistajan tietoja, 

mutta eristeen oletetaan olevan uretaania. Elementtien paksuus on noin 10.2 cm , josta 

eristeen osuus on noin 10 cm. 

 

Ilmanvaihto kylmähuoneeseen on toteutettu painovoimaisesti. Yhdellä seinällä huoneen 

alareunassa on yksi ilmanvaihtoventtiili. Huoneen yläreunassa, toisella seinustalla on ollut 

toinen venttiili, mutta tämä reikä on tulpattu, kun huone on siirretty nykyiseen sijaintiinsa. 

Reiän tulppaamisen syynä on ollut sen sijoittuminen vasten kiinteistön toista seinää. Samalla 

seinällä, jonka alalaidassa on ilmanvaihtoventtiili on myös yläosassa läpivientiaukko 

testattavan lämpöpumpun väliselle putkitukselle ja johdotukselle. Tämä on käytännössä 

toiminut ilmanvaihdon tuloilmakanavana ja alalaidassa oleva venttiili poistokanavana. 

Kyseessä on lämpimässä tilassa sijaitseva kylmähuone, joten painovoimainen ilmanvaihto 

toimii toisinpäin kuin normaaleissa rakennuksissa, joissa lämmin poistoilma poistuu ylhäällä 

sijaitsevista poistoventtiileistä. Lisäksi kylmähuoneen oven yläpuolella on alipaineventtiili 

estämässä sisälle muodostuvaa haitallista alipainetta tilanteessa, joissa kaikki 

ilmanvaihtoventtiilit ovat suljettuina. 

 

Kylmähuoneen koneikko koostuu katolle sijoitetusta ulkoyksiköstä sekä sisäpuolelle kattoon 

ripustetusta höyrystimestä. Ulkoyksikkö on valmistettu Danfossin toimesta ja se on 

malliltaan OP-LPHC136NTP00E. Höyrystimen valmistaja on LU-VE  ja se on malliltaan 

F35HC 69 E 7. Höyrystimeen on sijoitettuna sähkövastus, jolla poistetaan sulatusjaksojen 

aikana höyrystimeen käytössä kertynyttä jäätä. Höyrystimen pohjasta on johdettu eristetty 

viemäriputki kylmähuoneen alla sijaitsevaan kaivoon, johon sulatusjaksojen aikana 

höyrystimestä sulatettu vesi johdetaan. Sulatusjaksoilla tarkoitetaan aikaa, jolloin 

kylmäkoneisto ei ole normaalissa jäähdytyskäytössä ja sen sisäyksikköä lämmitetään, jotta 

siihen kertynyt jää saadaan poistettua. 
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1.4 Tavoitteet päivitetyn kylmähuoneen laitteistoille 

Kylmähuoneen kylmäkoneikon kannalta vaativin tilanne on testi, jossa simuloidaan 

tilannetta, jossa ilmalämpöpumppu on jäähdytystoiminnolla ulkoilman ollessa -30 Celcius-

astetta. Tällöin ilmalämpöpumpun sisäyksikkö sijaitsee kylmähuoneen ulkopuolisessa 

tilassa, jota se pyrkii jäähdyttämään. Testattavan ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö on 

kylmähuoneen sisällä. Testissä ilmalämpöpumppu siirtää lämpöä sisäyksiköltä 

ulkoyksikölle. Kylmähuoneeseen johdettava lämpökuorma on tällöin sisäyksikön 

jäähdysteho lisättynä ulkoyksikön kompressorin teholla. Suurimmaksi testattavan yksikön 

tuottamaksi lämpötehoksi määritettiin yrityksen sisäisessä aloituspalaverissa 4.5 kW. Tämän 

tehon lisäksi lisäkuormitusta aiheutuu kylmähuoneen rakenteiden läpi johtuvasta lämmöstä 

sekä ilmanvaihdon aiheuttamasta kuormituksesta. Kylmäkoneiston teho tulee määritellä 

siten, että se pystyy kumoamaan edellä mainitut lämpökuormat aina kylmähuoneen -30 

Celsius-asteen sisälämpötilaan asti. 

 

Ilman kosteutta uuden laitteiston pitää pystyä säätelemään siten, että kylmähuoneen sisällä 

pystytään saamaan aikaan vastaavat keliolosuhteet kuin mitä Suomessa keskimäärin 

vallitsevat talvikaudella. 

 

Lisävaatimuksena laitteistolle asetetaan mahdollisuus siirtää se tulevaisuudessa uuteen 

sijaintiin esimerkiksi tilanteessa, jossa kylmähuoneen paikka vaihtuu tai kylmähuoneen 

kokoa päätetään muuttaa. Toisena lisävaatimuksena on mahdollisuus lisätä 

automaatioastetta testauksessa. Tällä tarkoitetaan laitteistojen ohjausta testien aikana ilman 

ihmisen jatkuvaa läsnäoloa. Käytännössä laitteistosta tulee rakentaa sellainen, että sitä 

pystytään tulevaisuudessa ohjaamaan ennalta määrätyn testausohjelman mukaisesti. 

Testausohjelman ennalta määrittäminen mahdollistaa testin jatkumisen myös tilanteissa, 

jossa paikalla ei ole ihmistä säätämässä ja valvomassa testausta.  

 

1.5 Tutkimusmetodit 

Tutkimusmetoidena käytetään kirjallisuustutkimusta sekä kylmähuoneen sisällä vallitsevien 

olosuhteiden mittauksia. Kirjallisuudesta etsitään tiedoja Suomen ilmasto-olosuhteista. 

Lisäksi etsitään tietoja, joita hyödyntämällä kylmähuoneeseen saadaan rakennettua laitteisto, 

jolla Suomen ilmasto-olosuhteita pystytään simuloimaan. Edellä mainittuja tietoja ovat 

esimerkiksi kylmähuoneen koneiston tehon laskennassa tarvittavat ja huoneen ilman 
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kosteuden säätelytavan määrittämisessä tarvittavat tiedot; rakennuksen lämpöhäviöt, 

ilmanvaihdon lämpöhäviöt, ilman kosteuden ja lämpötilan vuorovaikutus sekä 

kylmäkoneiston toimintaperiaatteen teoria. Saatavia mittaustuloksia vertaillaan 

kirjallisuustutkimuksen avulla saatavaan teoriatietoon ja selvitetään käyttäytyvätkö 

mitattavat suureet teoriatiedon mukaisesti. 

 

1.6 Rajaukset 

Tämä tutkimus on osa isompaa kokonaisuutta, jossa Scanoffice Oy:n kylmähuonetta ja sen 

käyttöä kehitetään. Kylmähuoneella on tarkoitus pystyä testaamaan ilmalämpöpumppuja 

sekä jäähdytys, että lämmityskäytössä Suomen ilmasto-olosuhteissa. Määritelmä ”Suomen 

ilmasto-olosuhteet” kattaa myös positiiviset Celcius-lämpötilat, mutta tämä työ keskittyy 

pelkästään kylmähuoneen kehitykseen eli negatiivisiin lämpötiloihin ja erityisesti testeihin, 

jossa kylmähuonetta tarvitsee jäähdyttää ulkopuolisella koneikolla. Työ tehdään kuitenkin 

niin, että kylmähuoneeseen on tämän tutkimuksen jälkeen mahdollista lisätä myös lämmitys.  

 

Uusien laitteistojen asennus- ja käyttöönottovaihe rajataan tutkimuksen ulkopuolelle 

aikataulusyistä. Laitteet tulee olla kuitenkin selvästi määritelty. 

 

Kylmähuoneessa tehtävät testit voivat olla uusien tuotteiden testausta tai huollon toimintaan 

liittyvää vianhakua. Uusien tuotteiden testauksessa kehitettävää on lämpöpumppujen tehon 

ja hyötysuhteen laskennassa tarvittavissa mittauksissa. Mittauksia ja tiedonkeruuta 

kehitetään yhdessä tämän työn kanssa, mutta tämä työ rajataan käsittämään vain 

kylmähuoneen laitteiston toimintaan liittyvät mittaukset ja tiedonkeruut. Lisäksi kehitetään 

testien luotettavuutta, joka käytännössä tarkoittaa testattavien lämpöpumppujen tarkastuksia 

ennen ja jälkeen testin. Näillä tarkastuksilla on tarkoitus varmistaa, että testattava yksikkö 

on ollut testin aikana valmistajan määrittämässä toimintakunnossa. Omien testin tuloksia 

tullaan vertaamaan jo olemassa oleviin Eurofins expert services -yrityksen (entinen VTT, 

valtion teknillinen tutkimuskeskus) laboratoriossa tehtyihin mittauksiin. Itse 

testaustapahtuman kehitys rajataan kuitenkin tämän työn ulkopuolelle. 
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2 TEOREETTINEN TAUSTATUTKIMUS 

 

 

Varsinaista tutkimusta ja laitteiston määrittelyä varten selvitetään ensin suomalaiset 

sääolosuhteet, joita kylmähuoneella pitäisi pystyä simuloimaan. Lisäksi tehdään 

kirjallisuuden avulla tutkimusta eri ilmiöistä, joilla on vaikutusta kylmähuoneen sisällä 

vallitseviin olosuhteisiin. Näitä teoreettisia tietoja vertaillaan myöhemmin kylmähuoneen 

käytännön kokeissa havaittuihin ilmiöihin. 

 

2.1 Ilman kosteus ja lämpötila 

Ilman kosteudella voidaan tarkoittaa absoluuttista ilman kosteutta tai suhteellista ilman 

kosteutta. Absoluuttisella ilman kosteudella tarkoitetaan suuretta, joka on vesihöyryn massa 

suhteessa ilman tilavuuteen. Absoluuttisen ilman kosteus ilmoitetaan yleensä grammoina per 

kuutiometri ilmaa [g/m3]. Tietyn lämpöinen ilma voi sitoa aina maksimissaan tietyn määrän 

vettä. Tätä pitoisuutta kutsutaan kyllästyskosteudeksi. (Ilmatieteen laitos 2019a) 

 

Suhteellinen ilman kosteus on prosentuaalinen arvo, joka kertoo ilmassa todellisuudessa 

olevan veden määrän suhteessa tietyn lämpöisen ilman kyllästyskosteuteen (Ilmatieteen 

laitos 2019a). Ilman suhteellinen kosteus on yleisesti käytössä ihmisten arjessa. Se kuvastaa 

absoluuttista kosteutta käytännöllisemmin ilman kykyä sitoa itseensä kosteutta.  

 

Ilman lämpötilan laskiessa absoluuttisen kosteuden pysyessä vakiona tullaan pisteeseen, 

jossa ilma ei pysty enää sitomaan kaikkea vesihöyryä vaan vesihöyry alkaa tiivistymään 

nestemäiseksi vedeksi. Tässä pisteessä ilman suhteellinen kosteus on 100 % eli ilmassa on 

maksimaalinen määrä vesihöyryä. Pistettä kutsutaan kastepisteeksi, tarkemmin 

kastepistelämpötilaksi. (Ilmatieteen laitos 2019a)  
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Kun ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus tiedetään voidaan absoluuttinen kosteus laskea 

kylläisen vesihöyryn paineen kautta. 

 

𝑃𝑤𝑠 = 𝐴 ∗ 10
(

𝑚∗𝑇

𝑇+𝑇𝑛
)
   (1) 

   

Yhtälössä 1 kylläisen vesihöyryn paine Pws (hPa) saadaan laskettua lämpötilan T (°C) sekä 

vakioiden A, m ja Tn avulla. Nollan alapuolella olevissa (-70°C - 0°C) lämpötiloissa 

vakioiden arvot ovat seuraavat: A = 6.114742, m = 9.778707 ja Tn = 273.1446. Nollan 

yläpuolella (0°C - +50°C) vakioiden arvoina käytetään: A = 6.116441, m = 7.591386 ja Tn = 

240.7263. (Vaisala 2013, s. 5-6) 

 

𝑃𝑤 =  𝑃𝑤𝑠 ∗  
𝑅𝐻

100
   (2) 

 

Yhtälön 2 avulla saadaan laskettua vesihöyryn osapaine (hPa), kun tiedetään suhteellinen 

kosteus (RH) ja kylläisen vesihöyryn paine. (Vaisala 2013, s. 3) 

 

 𝐴 =  𝐶 ∗  
𝑃𝑤

𝑇
    (3) 

 

Absoluuttinen kosteus A grammoina per kuutiometri ilmaa (g/m3) saadaan laskettua yhtälön 

3 avulla. Yhtälössä C on vakio 2.16679 gK/J ja T lämpötila Kelvineissä. (Vaisala 2013, s. 

12) 

 

Edellä mainituilla yhtälöillä 1-3 saadaan laskettua ilman sisältämä veden määrä, kun 

suhteellinen kosteus ja lämpötila tiedetään. Tietoja tarvitaaan, jotta voidaan myöhemmin 

laskea kuinka paljon vettä tulisi kylmähuoneesta vähentää tai lisätä, jotta päästään haluttuun 

suhteelliseen ilman kosteuteen.  
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Edellä mainittujen yhtälöiden avulla on muodostettu kuvassa 3 näkyvä kuvaaja, jossa näkyy 

kylmähuoneen ilman maksimissaan sisältämä veden määrä eri lämpötiloissa. Kuvaajan 

luonnissa on käytetty yhtälöitä 1-3 sekä seuraavia vakioiden arvoja; A = 6.114742, m = 

9.778707 ja Tn = 273.1446. Kylmähuoneen mitat ovat leveys 229 cm x syvyys 270 cm x 

korkeus 238 cm, joten sen tilavuus on noin 14.73 m3. 

 

 

Kuva 3. Kylmähuoneen ilman maksimissaan sisältämä vesimäärä 

 

Kuvasta 3 nähdään, että matalissa lämpötiloissa kylmähuoneen ilman sisältämä vesimäärä 

on pienimmillään noin 5 grammaa koko kylmähuoneen tilavuudessa. Lämpötilan ollessa 

nolla astetta Celciusta kylmähuoneen ilma voi pitää sisällään maksimissaan noin 70 

grammaa vettä. Tietoa kylmähuoneen ilman maksimissaan sisältämän kosteuden määrästä 

tarvitaan määriteltäessä kuinka paljon kosteutta tulisi kylmähuoneeseen lisätä, jotta haluttu 

ilman kosteus saavutetaan. 
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2.2 Ilman kosteus ja lämpötila Suomessa 

Tutkimuksen tavoitteena on pystyä simuloimaan kylmähuoneella Suomessa vallitsevia 

lämpötiloja ja ilman kosteutta talvikaudella. Ilmatieteen laitoksella on Suomessa useita 

mittausasemia, jotka tallentavat tässä työssä tarvittavia tietoja. Maan laajuuden ja erilaiset 

olosuhteet huomioiden mittaustiedot kerätään useasta eri mittausasemasta, jotta nähdään 

onko erityisesti ilman kosteudessa eroja eri puolilla Suomea.  

 

Valitut mittausasemat ovat seuraavat: 

• Etelä-Suomi: Vantaa, Helsinki-Vantaan lentoasema 

• Länsi-Suomi: Vaasa, Klemettilä 

• Itä-Suomi: Liperi, Joensuun lentoasema 

• Keski-Suomi: Kuopio, Maaninka 

• Pohjois-Suomi: Utsjoki, Nuorgam 

 

Kuvassa 4 on esitettynä valittujen mitta-asemien sijainnit Suomen kartalla. Mitta-asemat on 

numeroitu seuraavasti: 1 Vantaa (Etelä-Suomi), 2 Vaasa (Länsi-Suomi), 3 Joensuu (Itä-

Suomi), 4 Kuopio (Keski-Suomi) ja 5 Utsjoki (Pohjois-Suomi). Mitta-asemien sijainnit on 

pyritty valitsemaan niin, että sääolosuhteista saadaan kattava kuva koko maan laajuudella. 

Valituista mitta-asemista osa sijaitsee tarkoituksella sisämaassa ja osa rannikolla, jotta 

nähdään onko meren läheisyydellä vaikutusta ilmasto-olosuhteisiin. Kuvan karttakuvan 

lähteenä on käytetty Google maps -karttapalvelua. Asemien sijainnit on lisätty tutkijan 

itsensä toimesta karttakuvan päälle. 
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Kuva 4. Valittujen mitta-asemien sijainnit Suomen kartalla. (Google 2019) 

 

Ilmatieteen laitoksen mittausasemien tiedot ovat julkisesti saatavilla Ilmatieteen laitoksen 

verkkosivuilta. Edellä mainittujen  mittausasemien ilman lämpötilan ja suhteellisen 

kosteuden tiedot ladataan aikavälillä 2012 – 2018. Tietojen tallennus- / käsittelyvälinä on 

yksi tunti. Tietojen pohjalta määritetään kunkin mittausaseman lämpötilan ja ilman 

kosteuden kuukausittainen keskiarvo vuosien 2012 – 2018 aikavälillä.  Tietojen pohjalta 

luodaan kuvaajat esittämään ilman kosteutta sekä lämpötilaa kuukausitasolla kullekkin 

mitta-asemalla erikseen. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat talvikuukaudet, jolloin 

lämpötila on keskimäärin pakkasen puolella. Talvikuukausina pidetään tässä tutkimuksessa 

Joulu-, Tammi-, ja Helmikuita. 

 

Helsinki-Vantaan mitta-asema edustaa tutkimuksessa Etelä-Suomea. Mitta-asema sijaitsee 

lähellä merta, mutta ei kuitenkaan aivan välittömässä läheisyydessä. Kuvassa 5 on esitettynä 

mitta-aseman lämpötilan ja suhteellisen ilman kosteuden kuukausittaiset keskiarvot. 

Kuvasta nähdään, että talvikuukausina lämpötilan ollessa pakkasen puolella suhteellisen 

ilman kosteuden keskiarvo pysyy korkeana.  
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Suhteellisen ilman kosteuden ja lämpötilan keskiarvot talvikuukausina valitulla aikavälillä 

ovat: 

 

• Joulukuu: Lämpötila -1,0°C, suhteellinen kosteus 91,4 %   

• Tammikuu: Lämpötila -5,1°C, suhteellinen kosteus 89,9 %   

• Helmikuu: Lämpötila -3,4°C, suhteellinen kosteus 89,4 %   

 

Kevään ja syksyn välillä suhteellinen ilman kosteus on keskimääräisesti matalampi, mutta 

kyseiset kuukaudet rajautuvat tämän tutkimuksen ulkopuolelle sillä lämpötila on tällöin 

nollan yläpuolella. Kuvaajan luonnissa on käytetty Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta 

ladattua informaatiota vuosilta 2012 – 2018. (Ilmatieenlaitos 2019b) 

 

 

Kuva 5. Vantaa, Helsinki-Vantaan lentoasema. Suhteellinen ilman kosteus ja lämpötila. 

(Ilmatieteen laitos 2019b) 

 

Klemettilän mitta-asema edustaa tutkimuksessa Länsi-Suomea. Mitta-asema sijaitsee noin 

kahden – kolmen kilometrin etäisyydellä merestä. Kuva 6 on luotu Ilmatieteen laitoksen 

verkkosivuilta ladatun informaation pohjalta aikavälillä 2012 – 2018. Tiedot päivältä 

1.1.2013 kuitenkin puuttuvat sillä niitä ei sivustolta tuntemattomasta syystä johtuen saatu 
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ladattua. Kuvaajasta nähdään, että suhteellinen ilman kosteus talvikuukausina pysyttelee 

korkealla. Suhteellisen ilman kosteuden ja lämpötilan keskiarvot talvikuukausina valitulla 

aikavälillä ovat: 

• Joulukuu: Lämpötila -1,4°C, suhteellinen kosteus 89,9 %   

• Tammikuu: Lämpötila -5,4°C, suhteellinen kosteus 90,1 %   

• Helmikuu: Lämpötila -3,6°C, suhteellinen kosteus 89,2 % (Ilmatieteen laitos 2019b) 

 

 

Kuva 6. Vaasa, Klemettilä. Suhteellinen ilman kosteus ja lämpötila. (Ilmatieteen laitos 

2019b) 

 

Liperi, Joensuun lentoaseman mitta-asema edustaa tutkimuksessa Itä-Suomea ja sisämaata. 

Mitta-aseman läheisyydessä on suuria järvialueita. Kuvan 7 kuvaaja on muodostettu 

Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta ladatun informaation avulla aikavälillä 2012 – 2018. 

Tiedoista puuttuu kuitenkin informaatio 1.1.2016 päivältä, koska tuntemattomasta syystä 

sitä ei saatu ladattua. 
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Suhteellisen ilman kosteuden ja lämpötilan keskiarvot talvikuukausina valitulla aikavälillä 

ovat: 

• Joulukuu: Lämpötila -4,3°C, suhteellinen kosteus 92,8 %   

• Tammikuu: Lämpötila -9,1°C, suhteellinen kosteus 90,5 %   

• Helmikuu: Lämpötila -6,4°C, suhteellinen kosteus 90,3 %   (Ilmatieteen laitos 2019b) 

 

 

Kuva 7. Liperi, Joensuun lentoasema. Suhteellinen ilman kosteus ja lämpötila. (Ilmatieteen 

laitos 2019b) 

 

Kuopio, Maaninka mitta-asema edustaa tutkimuksessa Keski-Suomea ja sisämaata. Mitta-

aseman läheisyydessä on suuria järvialueita. Kuvan 8 kuvaaja on muodostettu Ilmatieteen 

laitoksen verkkosivuilta ladatun informaation avulla aikavälillä 2012 – 2018. Tiedoista 

puuttuu kuitenkin informaatio vuodelta 2014, koska tuntemattomasta syystä sitä ei saatu 

ladattua.  
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Suhteellisen ilman kosteuden ja lämpötilan keskiarvot talvikuukausina valitulla aikavälillä 

ovat: 

• Joulukuu: Lämpötila -4,1°C, suhteellinen kosteus 91,6 %   

• Tammikuu: Lämpötila -8,4°C, suhteellinen kosteus 89,2 %   

• Helmikuu: Lämpötila -6,9°C, suhteellinen kosteus 87,9 %   (Ilmatieteen laitos 2019b) 

 

 

Kuva 8. Kuopio, Maaninka. Suhteellinen ilman kosteus ja lämpötila. (Ilmatieteen laitos 

2019b) 

 

Utsjoki, Nuorgam mitta-asema edustaa tutkimuksessa Keski-Suomea ja sisämaata. Mitta-

aseman läheisyydessä on suuria järvialueita. Kuvan 10 kuvaaja on muodostettu Ilmatieteen 

laitoksen verkkosivuilta ladatun informaation avulla aikavälillä 2012 – 2018. Tiedoista 

puuttuu kuitenkin informaatio päivältä 1.1.2013, koska tuntemattomasta syystä sitä ei saatu 

ladattua.  
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Suhteellisen ilman kosteuden ja lämpötilan keskiarvot talvikuukausina valitulla aikavälillä 

ovat: 

• Joulukuu: Lämpötila -8,9°C, suhteellinen kosteus 85,7 %   

• Tammikuu: Lämpötila -12,8°C, suhteellinen kosteus 84 %   

• Helmikuu: Lämpötila -9,1°C, suhteellinen kosteus 83,7 %   (Ilmatieteen laitos 2019b) 

 

 

Kuva 9. Utsjoki, Nuorgam. Suhteellinen ilman kosteus ja lämpötila. (Ilmatieteen laitos 

2019b) 

 

Kaikkien mitta-asemien tiedoissa näkyy selvästi, että talvikuukausina lämpötilan ollessa 

pakkasen puolella on ilman suhteellinen kosteus korkealla. Kaikilla muilla asemilla paitsi 

Utsjoki, Nuorgam -asemalla suhteellinen ilman kosteus pysyttelee noin 90 %:ssa, Utsjoen 

suhteellisen ilman kosteuden ollessa noin 85 %. 

 

Lämpötilojen kuukausittaiset keskiarvot ovat välillä -1°C – -12,8°C. Etelä- ja Länsi-Suomen 

lämpötilat ovat hieman korkeammat kuin muiden valittujen mittausasemien. 

 

Kuukausittaisten keskiarvojen lisäksi Vantaa, Helsinki-Vantaan mitta-aseman tietojen 

pohjalta luotiin talvikuukausille suhteellisen ilman kosteuden ja lämpötilan kuvaajat tunnin 
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tarkkuudella, jotta nähdään vaihtelevatko olosuhteet huomattavasti vuorokauden sisällä. 

Kuvassa 10 Vantaa, Helsinki-Vantaan lentoaseman ilman suhteellisen kosteuden keskiarvo 

joulu-, tammi- ja helmikuussa tunnin tarkuudella, vuosien 2012 ja 2018 välillä. Suhteellisen 

ilman kosteuden keskiarvo on 90,2 % ja keskihajonta 3,1 prosenttiyksikköä.  

 

 

Kuva 10. Suhteellisen ilman kosteuden vaihtelu Helsinki-Vantaan lentoaseman 

mittapisteessä. (Ilmatieteen laitos 2019b) 

 

Kuvassa 11 Vantaa, Helsinki-Vantaan lentoaseman ilman lämpötilan keskiarvo joulu-, 

tammi- ja helmikuussa tunnin tarkuudella, vuosien 2012 ja 2018 välillä. Ilman lämpötilan 

keskiarvo on -3,2°C ja keskihajonta 2,6°C. 
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Kuva 11. Lämpötilan vaihtelu Helsinki-Vantaan lentoaseman mittapisteessä (Ilmatieteen 

laitos 2019b). 

 

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että talvikuukausina erityisen mielenkiinnon 

kohteena ollut ilman suhteellinen kosteus pysyttelee melko stabiilina. Taustatietojen pohjalta 

voidaan määritellä, että kylmähuoneessa pitäisi pystyä säätämään ilman suhteellista 

kosteutta välillä 80 % - 100 % RH. 

 

2.3 Kylmäprosessi 

Lämpöpumput ja jäähdytyslaitteet perustuvat tyypillisesti kylmätekniseen kiertoprosessiin, 

jossa lämpöä siirretään kylmästä tilasta lämpimämpään. Prosessi perustuu välittäjäaineen 

(kylmäaine) faasimuutoksiin eli välittäjäainetta höyrystetään kaasuksi tai nesteytetään 

nesteeksi prosessin aikana. Edellä mainituissa prosesseissa lämpöenergiaa joko sitoutuu 

kylmäaineeseen tai lämpöenergiaa vapautuu kylmäaineesta. (Kaappola et al. 2011, s. 17) 

 

2.3.1  Toimintaperiaate 

Kylmäprosessin toimintaperiaate tulee ymmärtää, jotta kylmähuoneen ilmasto-olosuhteissa 

tapahtuvat muutokset voidaan yhdistää kylmäkoneikon eri toimintavaiheisiin. Kuvassa 12 

esitetään yksinkertainen kaavio kylmäprosessista. Kaaviossa kylmäaine kiertää prosessissa 
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vastapäivään. Vaiheessa 1 kylmäaine on matalapaineisena höyrynä, joka imetään 

kompressoriin. Kompressori puristaa höyryä, jolloin vaiheessa 2 kylmäaine on 

korkeapaineisena höyrynä, jonka lämpötila on huomattavasti korkeampi kuin ennen 

puristusta. Puristusvaiheessa kylmäaineeseen sitoutuu myös energiaa kompressorin tekemän 

työn muodossa. Lauhduttimessa kylmäaine jäähtyy / luovuttaa energiaa ympäristöön eli siitä 

otetaan pois energiaa. Vaiheessa 3 kylmäaine on korkeapaineista nestettä, joka kulkeutuu 

paisuntalaitteen kautta kohti höyrystintä. Paisuntalaitteessa kylmäaineen paine sekä 

lämpötila laskevat. Paisuntalaitteen jälkeen vaiheessa 4 kylmäaine on osittain höyrystynyttä 

matalapaineista nestettä, joka kulkeutuu höyrystimeen. Höyrystimessä kylmäaine höyrystyy 

kokonaan kaasumaiseen olomuotoon ja sitoo samalla ympäristöstä itseensä energiaa. 

(Kaappola et al. 2011, s.17-18) 

 

 

Kuva 12.Kylmäteknisen kiertoprosessin periaate (Kaappola et al. 2011, s. 17) 

 

 

Kuvan 12 kaavio esittää kylmäteknistä prosessia yksinkertaistettuna. Kaavio esittää 

sellaisenaan hyvin kylmähuoneen oman koneiston toimintaperiaatetta. Kylmähuoneen 

koneisto on pelkästään jäähdyttävä eli sillä siirretään lämpöenergiaa kylmähuoneen sisällä 

olevalta höyrystimeltä kylmähuoneen katolla sijaitsevalle lauhduttimelle, josta 

lämpöenergia johdetaan edelleen huoneilmaan. Useissa kylmäprosessia käyttävissä laitteissa 

on lisäksi monia muitakin komponentteja. Esimerkiksi ilmalämpöpumpuissa käytetään 

tyypillisesti kaaviossa esiintyvien komponenttien lisäksi nelitieventtiiliä, jolla 
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kylmäprosessin suunta saadaan käännettyä. Tällöin kuvassa 12 esitetty lämpöenergian 

siirtyminen toimii toisinpäin eli  lauhdutin toimii höyrystimenä ja kuvan höyrystin 

lauhduttimena. Nelitieventtiilin avulla samaa laitteistoa voidaan käyttä sekä lämmitys-, että 

jäähdytyskäytössä.  

 

Kylmähuoneessa on tarkoitus pääasiassa testata ilmalämpöpumppuja. Ilmalämpöpumpun 

ulkoyksikkö sijoitetaan normaalisti kylmähuoneen sisälle ja sisäyksikkö ulkopuolelle. 

Lämmityskäytössä testattava yksikkö siirtää kuvan 12 kylmäprosessin mukaisesti 

lämpöenergiaa kylmähuoneen sisältä ulkopuolelle. Tällöin ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö 

toimii höyrystimenä ja sisäyksikkö lauhduttimena. Lämmityskäyttöä testattaessa 

kylmähuone jäähtyy siis itse testattavan yksikön avulla. Tarvittaessa kylmähuonetta voidaan 

joutua jäähdyttämään myös sen omalla kylmäkoneikolla, jos testattavan yksikön kapasiteetti 

ei riitä kumoamaan kylmähuoneen lämpöhäviöitä. 

 

Kylmähuoneen oman kylmäkoneikon kannalta vaativampi tilanne on, kun testattava yksikkö 

on jäähdytyskäytössä eli tällöin se siirtää lämpöä kylmähuoneen ulkopuolella sijaitsevalta 

sisäyksiköltä kylmähuoneen sisällä sijaitsevaan ulkoyksikköön. Tällöin kylmähuoneen 

omalla koneikolla pitää pystyä siirtämään kylmähuoneen sisältä lämpöä pois testattavan  

yksikön tuottaman lämpökuorman, kylmähuoneen rakenteiden lämpöhäviöiden sekä 

ilmanvaihdon tuottaman lämpökuorman verran. 

 

2.3.2  Kylmäaineet 

Kylmäprosessissa lämpöenergiaa siirtävänä välittäjäaineena käytetään kylmäainetta. 

Kylmäaineet ovat nesteytettyjä kaasuja, jotka vaihtavat kylmäprosessissa olomuotoon 

nestemäisen ja kaasumaisen välillä, jolloin ne vuorotellen luovuttavat ja sitovat 

lämpöenergiaa. (Kaappola et al. 2011, s. 31) 

 

Kylmäaineita on useita eri tyyppisiä eri tarkoituksiin ja kylmäaineiden lajittelutapojakin on 

useita. Yksi tapa on jaotella aineet lauhtumis- ja höyrystymisominaisuuksien mukaan. 

Tällöin aineet jaotellaan sen mukaan onko kyseessä yksi vai useampi komponenttinen 

kylmäaine. Lisäksi huomioidaan kylmäaineen lämpötilakäyttäytyminen lauhtumis- ja 

höyrystymisvaiheessa. Luokittelussa on kolme eri aineryhmää: yksikomponenttinen 

kylmäaine, atseotrooppinen kylmäaine sekä tseotrooppinen kylmäaine. 
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Yksikomponenttinen kylmäaine nimensä mukaisesti koostuu vain yhdestä aineesta ja se 

höyrystyy sekä lauhtuu vakiolämpötilassa. Atseotrooppinen on kahden tai useamman 

yksikomponenttisen kylmäaineen seos, joka höyrystyy ja lauhtuu vakiolämpötilassa. 

Atseotrooppisen kylmäaineiden tunnus alkaa numerolla 5. Tseotrooppiset kylmäaineet ovat 

kahden tai useamman yksikomponenttisen kylmäaineen seoksia, joissa tapahtuu lämpötilan 

muutosta höyrystymis- ja lauhtumisvaiheissa. Tseotrooppisen kylmäaineiden tunnus alkaa 

numerolla 4. (Kaappola et al. 2011, s. 33) 

 

Toinen tapa on jaotella aineet niiden halogeenimolekyylin mukaan sillä pääsääntöisesti 

kylmäaineet ovat hiilivetyjä, joissa vetyatomeja on korvattu halogeenimolekyyleillä. 

Halogeenihiilivedyt voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: cfc, hcfc, hfc, ja pfc kylmäaineisiin. 

Tämän jaottelun ulkopuolelle jäävät niin kutsutut luonnonmukaiset kylmäaineet, jotka eivät 

sisällä halogeenimolekyylejä kuten esimerkiksi hiilidioksidi ja ammoniakki. Nämä voidaan 

jaotella vielä hc-kylmäaineisiin sekä epäorgaanisiin kylmäaineisiin. (Kaappola et al. 2011, 

s. 34-35) 

 

Halogeenihiilivetyä sisältävien kylmäaineiden käyttöä on alettu rajoittamaan niiden 

ilmakehälle haitallisten ominaisuuksien takia. Luonnonmukaisille kylmäaineille ei ole 

asetettu vastaavia rajoituksia, mutta niiden käyttöön sisältyy muita rajoituksia tai riskejä. 

Tällä hetkellä yleisesti ilmalämpöpumpuissa käytettävät aineet ovat joko R410 tai R32. R32 

on yksikomponettinen ja R410 koostuu kahdesta komponentista; R125:sta ja R32:sta. 

Kylmähuoneessa testattavat ilmalämpöpumput pitävät tyypillisesti sisällään, joko R32:sta 

tai R410:ntä. 

 

Kylmähuoneen omassa, alkuperäisessä koneikossa kylmäaineena voidaan käyttää joko 

R404A tai R507A -kylmäaineita. Kyseisessä laitoksessa on Scanofficen henkilökunnalta 

saatujen tietojen mukaan sisällä oletettavasti R404A -kylmäainetta. R404A on 

tseotrooppinen kylmäaine, joka koostuu kolmesta komponentista; R125:sta, R143a:sta ja 

R134a:sta (Jokela M. 2012, s. 34). 

  

2.4 Kylmäkoneiston teho 

Kylmäkoneiston tehontarve on suurimmillaan ilmalämpöpumppujen jäähdytyskokeissa, 

joissa ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö tuottaa lämpöä kylmähuoneen sisälle. Scanoffice 
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Oy:n toimesta yksi alkukriteeri oli 3.5 kW jäähdytysteho, jolloin lämpöpumppu siirtää 

kylmähuoneen sisälle 3.5 kW lämpöä sen ulkopuolelta. Tämän lisäksi kylmähuoneen sisälle 

tulee lisälämpöä itse laitteistosta. Tämän lisälämmön arvoksi (testattavan laitteen 

ottotehoksi) käytetään 1 kW. Yhteensä testattava yksikkö tuottaa kylmähuoneeseen 4.5 kW 

lämpökuorman. Testattavan yksikön tuottaman kuorman lisäksi kylmäkoneiston pitää 

pystyä kumoamaan myös lämpöhäviöt, joita syntyy rakenteiden läpi johtuvasta lämmöstä 

sekä ilmanvaihdon aiheuttamasta kuormituksesta. 

 

2.4.1 Nykyisen koneikon teho 

Kylmähuoneessa on jo valmiina koneikko, joka koostuu Danfossin OP-LPHC136NTP00E 

ulkoyksiköstä sekä kylmähuoneen sisällä sijaitsevasta LU-VE:n valmistamasta 

höyrystimestä F35HC 69 E 7. Nykyinen järjestelmä on käytännön kokeissa todettu 

alitehoiseksi, joten ensimmäiseksi selvitetään sen teho. Alimmillaan kylmähuoneen tulee 

toimia – 30 -Celcius asteen lämpötilassa ja tässä lämpötilassa kylmäkoneistolta vaadittu teho 

on suurimmillaan.  

 

Ulkoyksikön teho -40°C höyrystymislämpötilalla, ympäröivän ilman ollessa 27°C on 

valmistajan mukaan 2500 W. Ympäröivän ilman ollessa 32°C on teho valmistajan mukaan 

2200 W. (Danfoss 2014, s. 4) Höyrystymislämpötila ja kylmähuoneen sisäilman lämpötila 

ovat eri asioita. Höyrystymislämpötilan tulee olla matalampi kuin kylmähuoneen sisäilman 

lämpötila, jotta lämmönsiirtymistä tapahtuu. Ulkoyksikkö on sijoitettuna suurehkoon 

varastotilaan, johon sen tuottama lämpöenergia siirretään. Varastotila on lämpimimmilläään 

kesällä noin 25°C. Tila on käytännössä kokonaan avointa, joten kylmähuoneen koneiston 

tuottaman lämpöenergian voidaan olettaa siirtyvän pois koneikon välittömästä 

läheisyydestä. Valmistajan ilmoittama 2500 W teho, ympäröivän ilman ollessa 27°C voidaan 

olettaa olevan lähellä todellista tehoa. 

 

Kylmähuoneen sisällä sijaitseva höyrystin on LU-VE:n valmistama ja malliltaan F35HC 69 

E 7. Valmistaja ilmoittaa kyseiselle höyrystimelle tehoksi 4000 W, ympäröivän ilman ollessa 

0°C ja höyrystymislämpötilan ΔT:n ollessa 8 K / °C. (LU-VE 2015, s. 13) Höyrystimen teho 

kuitenkin laskee lämpötilan laskiessa. Tehoa voidaan arvioida muuntokertoimen avulla, joka 

tässä tapauksessa on noin 0,55, huonelämpötilan ollessa -30°C (LU-VE 2015, s. 31). 
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Kylmähuoneen lämpötilan ollessa matalimmillaan eli -30°C on höyrystimen teho ΔT:n 

ollessa 8 K enää noin 2200 W.  

 

Rajoittavana komponenttina on höyrystin, jonka teho on vain noin 2200 W, kun 

kylmähuoneen ilma on kylmimmillään. Myös ulkoyksikön tuottama noin 2500 W 

jäähdytysteho on jo itsessään pienempi kuin alkukriteereinä määritetty 4500 W 

lämpökuorma kylmähuoneeseen, joten pelkkä höyrystimen vaihto ei ole ratkaisu. 

 

2.4.2 Rakenteiden lämpöhäviöt 

Kylmähuone on rakennettu eristetäytteisistä elementeistä, joista ei ole tarkkoja tietoja 

saatavilla. Kylmähuoneessa on vain yksi eristetty ovi, josta siitäkään ei ole tarkkoja tietoja 

saatavilla. Kylmähuoneen koon ollessa suhteellisen pieni ja rakenteiden tietojen puuttuessa 

ei ole mielekästä määrittää lämpöhäviöitä laskemalla teoreettisesti. 

 

Kylmähuone on sijoitettu tilaan, jossa lämpötila pysyy suhteellisen vakiona. Rakenteiden 

lämpöhäviöt voidaan selvittää lämmittämällä huonetta vakioteholla. Huoneen sisäilman 

lämpötila nousee kunnes rakenteiden lämpöhäviö on yhtä suuri kuin teho, jolla huonetta 

lämmitetään. Mittaamalla lämpötilaero huoneen sisäilman ja huonetta ympäröivän hallin 

ilman välillä voidaan selvittää ominaislämpöhäviö [W/K]. (Teikari M., Keränen M. / Harsia 

P. 2008) 

 

Yhtälöllä 4 voidaan rakenteiden ominaislämpöhäviö ΣHrakenne laskea, kun tiedetään 

rakenteiden läpi johtuva lämpöteho Φjoht ja lämpötilaero ΔT kylmähuoneen sisäilman ja 

hallin sisäilman välillä. (Harsia P. 2008) 

 

𝛴𝐻𝑟𝑎𝑘𝑒𝑛𝑛𝑒  =  
𝛷𝑗𝑜ℎ𝑡

𝛥𝑇
    (4) 

 

2.4.3  Ilman kostuttamisen aiheuttama lämpökuormitus 

Ilmanvaihdon lämpöhäviöt riippuvat ilmavirran määrästä, kylmähuoneen sisälle haluttavasta 

lämpötilasta sekä hallissa vallitsevasta ilman lämpötilasta sekä kosteudesta. Talvikaudella 

ulkoilman absoluuttinen kosteus on pieni vaikka suhteellinen kosteus onkin korkea 

(Ilmatieteen laitos 2019a). Kylmä ulkoilma lämmitetään haluttuun huonelämpötilaan, jolloin 
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sen suhteellinen kosteus laskee, mutta absoluuttinen kosteus pysyy vakiona (Ilmatieteen 

laitos 2019a). 

 

Scanoffice Oy:n toimipiste sijaitsee Espoossa, joten aikaisemmin esitettyjä Ilmatieteen 

laitoksen Helsinki-Vantaan mittauspisteen arvoja voidaan soveltaa kohteeseen. 

Kuukausittaisten keskiarvojen datan perusteella absoluuttinen ulkoilman kosteus on 

alimmillaan tammikuussa, joten kyseinen kuukausi ilman kosteuden lisäämisen kannalta 

vaativin. Tällöin ilman lämpötila on keskimäärin -5,1°C ja ilman suhteellinen kosteus 89,9 

%. Tällöin yhtälöiden 1, 2 ja 3 avulla saadaan laskettua absoluuttiseksi ilman kosteudeksi 

noin 2,9 g/m3, kun käytetään vakioita, jotka soveltuvat lämpötila-alueelle -70°C - 0°C 

(Vaisala 2013, s. 3, 5-6, 12). Kuten edellä mainittu on kyseessä kuukausittainen keskiarvo. 

Käytännössä ulkoilman lämpötila voi vaihdella huomattavasti nopeallakin aikataululla, joka 

vaikuttaa sen sisältämään kosteuteen. Hallin rakenteiden ja siellä varastoitavien tuotteiden 

oletetetaan tässä tapauksessa tasaavan nämä nopeat vaihtelut pois eli sisäilman kosteuden 

oletetaan noudattavan kuukausittaista keskiarvoa. Hallissa ei myöskään ole juuri toimintaa, 

josta aiheutuisi kosteuskuormitusta sisäilmaan eli ylimääräisen kosteuskuorman oletetaan 

olevan nolla. Näin ollen kylmähuoneessa tehtävien testien alkutilanteessa olevan ilman 

absoluuttinen kosteus on sama kuin ulkoilman. 2.9 g/m3 on maksimimäärä, jonka noin -

6,5°C ilma pystyy sitomaan. Tätä alemmissa lämpötiloissa osa ilmassa olevasta kosteudesta 

muuttuu jääksi kylmähuoneen rakenteisiin. -6,5°C lämpimämmässä ilman kosteus ei taas 

saavuta laisinkaan suhteellisen kosteuden tasoa 100 %, joten ylimääräistä kostutusta 

tarvitaan. 

 

Teoriassa, jos kylmähuoneen ilmaa ei testin aikana vaihdettaisi ollenkaan täytyisi ilman 

kosteus asettaa vain testin alussa haluttuuna absoluuttiseen kosteuteen olettaen, että ilman 

kosteutta ei haluttaisi muuttaa testin aikana. Käytännössä kylmäkoneiston höyrystimen 

kennon lämpötila on matalampi kuin sitä ympäröivä ilma, joten siihen tiivistyy osa ilman 

sisältämästä kosteudesta. Kylmäkoneikko siis toimiessaan ainakin teoriassa kuivattaa ilmaa. 

Kylmäkoneikon höyristimen vaikutusta kylmähuoneen ilman kosteuteen tutkitaan 

myöhemmin käytännön kokeilla, jotta saadaan miten ilman kosteus todellisessa 

käyttötilanteessa käyttäytyy ja kuinka paljon kylmähuoneen sisäilmaa tarvitsee kostuttaa, 

jotta saavutetaan haluttu suhteellisen ilman kosteuden maksimaalinen taso 100 %. 
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Ilman kosteuden lisäämisen aiheutta kuormitus kylmäkoneikolle voidaan laskea ilman 

entalpian [kJ/kg] muutoksen kautta kautta (Vaisala 2013, s. 11). Kosteutta lisättäessä 

lisäkuormitusta tulee lisäksi tilanteessa, jossa kylmähuoneen sisältämä kylmä ilma ei pysty 

sitomaan kaikkea kosteutta iteensä. Tällöin osa tuodusta kosteudesta tiivistyy rakenteisiin 

jääksi. Tarkoituksen mukaista on kuitenkin tuoda vain juuri riittävä määrä kosteutta sillä 

rakenteisiin muodostuva jää sulaessaan aiheuttaa kylmähuoneeseen kosteusongelmia. 

Kylmähuoneeseen tulisi siis tuoda kosteutta ulkopuolelta niin, että sisällä oleva kylmä 

ilmamassa pystyy sen juuri ja juuri sitomaan itseensä. Ilman kosteutuksen aiheuttama 

kuormitus kylmäkoneikolle lasketaan käytännön kokeiden jälkeen, kun tiedetään kuinka 

paljon kylmähuoneeseen pitää tuoda kosteuttta lisää testien aikana. 
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3 KÄYTÄNNÖN KOKEET  

 

 

Kylmähuoneen kosteuskäyttäytymistä ja rakenteellisia ominaislämpöhäviöitä tutkitaan 

käytännön kokeilla käyttäen olemassa olevia laitteistoja. Näiden kokeiden tuloksien pohjalta 

määritetään kriteerit, joita päivitetyn kylmähuoneen laitteistojen tulee täyttää. 

 

3.1 Mittauksissa käytettävät tilat ja laitteet 

Kylmähuoneen sisämitat ovat leveys 229 cm x syvyys 270 cm x korkeus 238 cm. 

Kylmähuoneen elementtien paksuus on noin 100 mm. Kylmähuoneeseen on kiinteästi 

kiinnitettynä olemassa olevan kylmäkoneikon ulkoyksikkö kylmähuoneen katolle sekä 

höyrystin kylmähuoneen sisäpuolelle. Ulkoyksikkö on Danfossin valmistama, malliltaan 

OP-LPHC136NTP00E ja höyrystin LU-VE:n valmistama, malliltaan F35HC 69 E 7. 

Kylmähuoneessa on yksi ovi sekä 2 aukkoa ilmanvaihtoa ja kylmäaineputkien läpivientiä 

varten. Kuvassa 13 on havainnollistettu kylmähuoneen rakennetta. Kuva on mittasuhteiltaan 

suuntaa antava, sillä pyritään osoittamaan miten laitteet kylmähuoneeseen sijoitettu. 

 

 

Kuva 13. Alkuperäisen kylmähuoneen malli. 

 

Kylmähuoneen etuseinässä on noin 100 cm leveä ja 200 cm korkea lämpöeristetty ovi 

vasemmassa reunassa. Etuseinän oikean laidan ylä- ja alakulmissa on aukot ilmanvaihtoa 

sekä kylmäputkien läpivientiä varten. Kylmäkoneikon ulkoyksikkö on sijoitettu 
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kylmähuoneen katolle lähelle etuseinää. Se puhaltaa ilmaa kylmähuoneen etuseinän 

suuntaan eli kuvassa 13 kohti lukijaa. Höyrystin on sijoitettu kylmähuoneen sisälle kiinni 

kattoon. Se sijaitsee kuvan 13 syvyyssuunnassa kylmähuoneen keskellä ja sivusuunnassa n. 

40 cm kylmähuoneen oikeasta seinästä. Höyrystimen läpikulkevan ilman puhallussuunta on 

kuvassa 13 oikealta vasemmalle. 

 

3.1.1  Testeissä käytettävä ilmalämpöpumppu 

Testeissä käytetään kylmähuoneen oman koneikon lisäksi myös ulkopuolista 

ilmalämpöpumppua. Ilmalämpöpumppu on Mitsubishi Electricin valmistama. Ulkoyksikön 

malli on MUZ-LN35VGHZ ja sisäyksikön malli MSZ-LN35VG. Kyseistä kombinaatiota 

tullaan käyttämään ilmalämpöpumpun lämmitystestissä. Tällöin ulkoyksikkö on sijoitettuna 

kylmähuoneen sisälle ja sisäyksikkö kylmähuoneen ulkopuolelle, jolloin laitteisto siirtää 

lämpöenergiaa kylmähuoneen sisältä sen ulkopuolelle. Laitteelle ilmoitettu lämmitysteho on 

1,0 – 6,6 kW, nimellistehon ollessa 4,0 kW (Scanoffice Oy 2019b, s. 11). Kuvassa 14 

nähtävillä kyseisen ilmalämpöpumpun sisäyksiköitä sekä oikeassa alakulmassa 

ulkoyksikkö. Yksiköiden mittasuhteet kuvassa eivät ole luonnolliset. 

 

 

Kuva 14. Mitsubishi Electric, LN25/35 sisäyksiköt ja ulkoyksikkö. (Mitsubishi Electric 

2019). 
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3.1.2 Yleismittari, Fluke T5-600 

Sähköiset mittaukset suoritetaan Fluke T5-600 yleismittarilla. Mittaria käytetään 

kylmähuoneen ominaislämpöhäviöiden mittauksen yhteydessä. Mittarilla mitataan 

kylmähuoneen sisälle sijoitettavan vakiotehoisen lämmittimen virta ja jännite, kun lämmitin 

on käytössä. Valmistaja ilmoittaa mittarin tarkkuudeksi noin 1,5 % jännitettä mitattaessa ja 

noin 3,0 % virtaa mitattaessa (Fluke corporation 2014). Kuvassa 15 on esitetty Fluke T5-

600 yleismittarin kuva. 

 

 

Kuva 15. Fluke T5-600 yleismittari. 

 

3.1.3 Lämpötila- ja kosteusloggeri, Testo 174H 

Suoritettavissa käytännön koneissa lämpötila- ja ilman kosteus-mittaukset suoritetaan 

käyttäen Testo:n valmistamaa 174H dataloggeria. Laite on tarkoitettu ilmasto-olosuhteiden 

mittaukseen varastoissa, toimistoissa, teollisuudessa jne. Laite mittaa lämpötilaa ja ilman 

kosteutta sekä tallentaa tiedot käytännön kokeissa minuutin välein. Mittausalue on 0 – 100 

% RH lämpötilan ollessa käyttölämpötila-alueella -20°C - +70°C. Kylmähuoneen 

minimilämpötila on -30°C, mutta mittalaitteelle ilmoitettu -20°C alaraja rajoittaa käytännön 

kokeissa käytettäviä lämpötiloja. Tarkkuudeksi laitteelle valmistaja ilmoittaa ilman 

kosteudelle noin 3 %, kun ilman kosteus on alueella 2 – 98 % RH. Lämpötilan tarkkuudeksi 

valmistaja ilmoittaa noin 0,5 %, kun lämpötila on alueella -20°C - +70°C. Kuvassa 16 on 

esitetty dataloggeri kalibrointitodistuksineen. Laite on pienikokoinen, joten sen sijoittelu on 

helppoa. Laitteen mitat ovat 60 x 38 x 18.5 mm. (Testo) 
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Kuva 16. Testo 174H dataloggeri ja kalibrointitodistus. 

 

3.1.4  Value VMA-1, ilmanvirtausmittari  

Kylmähuoneeseen ilmanvaihtoon liittyvissä kokeissa ilmanvirtaus on mitattu 

ilmanvaihtoputkista usean pisteen keskiarvona Value:n valmistamalla VMA-1 mallisella 

ilmanvirtausmittarilla. Valmistama ilmoittaa mittarin mittausalueeksi 0 – 12 m/s ja 

mittaustarkkuudeksi 0,1 m/s (Value). Kuvassa 17 esitetty Value VMA-1 mittari. 

 

 

Kuva 17. Value VMA-1 ilmanvirtausmittari. 
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3.1.5  Ilmanvaihtopuhallin 

Kylmähuoneen alempi, kuvassa 13 oikeaan alakulmaan mallinnettu ilmanvaihtokanava on 

halkaisijaltaan 100 mm. Sen päälle, kylmähuoneen ulkopuolelle on testeissä sijoitettu 

radiaalipuhallin, jonka nopeutta voidaan portaattomasti säätää 0 – 10 V jänniteviestillä. 

Testeissä puhaltimen nopeus säädetään sopivaksi käyttäen hyväksi Value:n VMA-1 

ilmanvirtausmittaria. Kuvassa 18 nähtävillä puhallin asennettuna kylmähuoneen alempaan 

ilmanvaihtokanavaan. Puhallin puhaltaa ilmaa kylmähuoneen sisälle alempaan 

ilmanvaihtokanavaan. Ilma poistuu kylmähuoneesta ylemmästä kanavasta, josta myös 

kylmäaineputket viedään kylmähuoneen sisälle. 

 

 

Kuva 18. Radiaalipuhallin asennettuna ilmanvaihtokanavaan. 

 

3.1.6  Kylmäkoneikon ohjauslaite, Danfoss EKC-301 

Kylmäkoneikon ohjaus hoidetaan alkuperäisessä kokoonpanossa olevalla Danfoss:n 

valmistamalla EKC-301 -laitteella., joka on erityisesti kylmälaitteistojen ohjaamiseen tehty 

laite (Danfoss 2006). Laitteella säädetään kylmäkoneiston tavoitelämpötilaa sekä 

kylmäkoneiston toimintaan liittyviä sulatusjaksoja sekä höyrystimen puhaltimen toimintaa. 

Ohjauslaitteeseen on kytkettynä erilliset lämpötila-anturit, joista se saa tiedon kylmähuoneen 

lämpötilasta. Nämä anturit ovat alkuperäisessä kylmähuoneessa sijoitettu lähelle höyrystintä 

eli ovat käytännössä lähes kylmähuoneen katossa. Kylmäkoneikkoa ohjataan 

sähkökeskuksessa sijaitsevasta säätimestä manuaalisesti, säätimen parametreja muuttaen. 

Parametreista kokeiden aikana säädetään vain sulatusjaksojen väliaikaa sekä kylmähuoneen 

tavoitelämpötilaa. 
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3.2 Kylmähuoneen ilman kosteuden mittaustulokset 

Ilman kosteuden käyttäytymistä kylmähuoneen sisällä tutkitaan olemassa olevalla 

kylmäkoneikolla. Tavoitteena on selvittää tarvitseeko kylmähuoneeseen rakentaa laitteisto 

ilman kosteuden nostamiseksi vai pystytäänkö kosteusolosuhteet hallitsemaan pelkällä 

ilmanvaihdolla ilman kosteutta lisäävää laitteistoa. Mittauksissa kylmähuoneen olemassa 

oleva koneikko laitetaan jäähdyttämään kylmähuonetta eri lämpötiloihin kylmähuoneen 

ilmanvaihdon ollessa päällä tai pois. 

 

Ensimäinen kylmähuoneen jäähdytystesti toteutetaan -15°C lämpötilassa ilman 

ilmanvaihtoa. Testissä kylmähuoneen tavoitelämpötila on säädetty säätimestä -15°C. 

Höyrystimen sulatusvälin parametreihin ei ole koskettu vaan ne ovat alkuperäisissä 

asetuksissaan. Kylmähuoneen ilmanvaihtokanavat on huolellisesti teipattu umpeen ja kaikki 

muut läpiviennit tarkistettu ilmavuotojen varalta. Mittalaite Testo 174H on testissä 

sijoitettuna noin keskelle kylmähuonetta noin metrin korkeuteen. Paikka on valittu siten, että 

kylmäkoneiston puhaltama ilmavirta ei osu suoraan mittalaitteeseen. Kuvassa 19 on 

esitettynä mittalaitteen tallentamien tietojen pohjalta luodut kuvaajat. 

 

 

Kuva 19. Kylmähuoneen jäähdytystesti, -15°C, ei ilmanvaihtoa. 
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Kuvassa 19 harmaa käyrä esittää suhteellisen ilman kosteuden mittaustuloksia ja musta 

käyrä ilman lämpötilaa. Vaaka-akselilla on aika minuuteissa. Testin kokonaispituus oli 

hieman yli neljä tuntia. Alkutilanteessa ilman lämpötila on noin 20°C ja suhteellinen ilman 

kosteus noin 40 %. Arvot ovat mitattu kylmähuoneen ulkopuolelta hallin puolelta ja tämän 

jälkeen mittalaite on sijoitettu kylmähuoneen sisälle ja kylmäkoneisto käynnistetty. 

Kuvaajasta on selvästi nähtävillä, että lämpötila laskee aluksi jyrkästi kylmäkoneiston 

jäähdyttäessä huonetta kohti tavoite lämpötilaa. Noin 45 minuutin kohdalla kylmähuoneen 

lämpötila on saavuttanut kylmimmän lämpötilansa, joka on noin -17°C. Kylmäkoneisto 

jäähdyttää siis alkuun hieman alle tavoitelämpötilan. Kylmäkoneikko on tyypiltään on/off 

eli se joko jäähdyttää tai odottelee. Lämpötilakäyrästä on selvästi nähtävillä kylmäkoneiston 

käyntijaksot; kylmäkoneisto jäähdyttää aina, kun lämpötila laskee ja odottelee, kun 

lämpötila nousee. Lämpötilan keskiarvo kylmäkoneikon lämpötilaa yllä pitävässä vaiheessa 

on mittalaitteen mukaan -14°C. 

 

Kuvan 19 ilman kosteuden kuvaajasta nähdään, että alkutilanteen jälkeen kylmäkoneiston 

käydessä suhteellinen ilman kosteus laskee ensin jyrkästi ja lähtee tämän jälkeen nousuun. 

Noin tunnin kohdalla kylmäkoneisto on saavuttanut tavoitelämpötilansa ja on aloittanut 

tämän lämpötilan ylläpitämisen. Ilman kosteus kylmähuoneessa on tässä vaiheessa 

käytännössä 100 % RH. Kuvaajasta nähdään, että kylmäkoneen käynnistyessä ilman kosteus 

laskee jyrkästi samalla, kun lämpötila laskee. Kylmäkoneen sammuessa ilman kosteus lähtee 

jälleen nousuun ja saavuttaa jälleen noin 100 % RH -arvon. Alimmillaan ilman kosteus käy 

kylmäkoneiston lämpötilaa ylläpitävässä vaiheessa noin 70 % RH -arvossa. Ylläpitovaiheen 

ilman kosteuden keskiarvo on noin 87 % RH. 

 

Testissä lämpötila ja suhteellinen ilman kosteus selvästi muuttuvat aina kylmäkoneikon 

käydessä. Alun jäähdyttävän vaiheen kylmäkoneikko on koko testin ajan pyrkinyt pitämään 

kylmähuoneen lämpötilaa tavoitearvossa. Kuvaajien perusteella kylmäkoneikko ei ole 

tehnyt testin aikana yhtään höyrystimen sulatusjaksoa, jonka aikana teoriassa 

kylmähuoneesta voisi poistua kosteutta höyrystimen kennosta sulavan veden muodossa. 
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Toinen testi suoritetaan -20°C tavoitelämpötilassa ilman ilmanvaihtoa Tämä on alin sallittu 

lämpötila Testo 174H mittalaitteelle. Kylmäkoneikon tulee pystyä ylläpitämään -30°C 

lämpötilaa kylmähuonessa, mutta testejä ei voida suorittaa alle -20°C lämpötilassa, koska 

mittalaitteen tarkkuudesta ei tällöin ole takeita. Ensimmäiseen -15°C lämpötilassa 

suoritettuun testiin verrattuna ei muuteta mitään muuta kuin kylmäkoneiston 

tavoitelämpötila. Kuvassa 20 on esitettynä mittalaitteen tallentamat tiedot ilman lämpötilan 

ja suhteellisen kosteuden kuvaajien muodossa. Vaaka-akselilla kuvassa on aika minuutteina, 

testin kokonaispituus oli noin neljä tuntia. 

 

 

Kuva 20. Kylmähuoneen jäähdytystesti, -20°C, ei ilmanvaihtoa. 

 

Kuvan 20 lämpötilan kuvaajasta nähdään sama kuin ensimmäisessäkin testissä; aluksi 

lämpötila laskee jyrkästi kohti asetettua tavoitelämpötilaa, jonka jälkeen kylmäkoneisto 

pyrkii pitämään lämpötilaa tavoitelämpötilassa. Lämpötila testin aikaan ei kuitenkaan 

missään vaiheessa ole matalampi kuin asetettu tavoitelämpötila, tämä on lämpötilan 

käyttäytymisen ainoa ero ensimmäiseen testiin verrattuna. Lämpötilan keskiarvo testin 

tasaisessa vaiheessa on noin -18,7°C. 

 

Suhteellisen ilman kosteuden mittaustulokset ovat melko samanlaiset kuin 

ensimmäisessäkin testissä. Aluksi ilman kosteus lähtee laskuun, jonka jälkeen se nousee 
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lähes 100 % RH tasoon. Noin 30 minuutin kohdalla ilman kosteuden mittauksissa on 

nähtävissä piikki ylöspäin vaikka lämpötila laskee tässä kohdin edelleen tasaisesti. Tämä 

saattaa olla häiriö ilman kosteuden mittaustuloksissa; mahdollisesti mittarin päälle on 

pudonnut vettä tai jäätä. Mahdollista on myös, että joku on kurkannut oven raosta 

kylmähuoneeseen, jolloin sinne on päässyt hieman ilmaa hallin puolelta. Suhteellisen ilman 

kosteus vaihtelee testin tasaisessa vaiheessa noin 72 % RH ja 95 % RH välillä,  keskiarvon 

ollessa noin 84,5 % RH. 

 

Kuten ensimmäisessä -15°C lämpötilassa tehdyssä testissä ei tässäkään testissä ole 

kuvaajissa näkyvissä ajankohtaa, jossa kylmäkoneisto olisi tehnyt sulatusjakson, jonka 

aikana mahdollisesti kylmähuoneesta voitaisiin kosteutta saada poistettua.  

 

Suoritetuissa testeissä ei ole havaittu selvää sulatusjaksoa, joten  -15°C lämpötilassa tehtävä 

testi toistetaan, mutta tällä kertaa kylmäkoneikon ohjaimesta (Danfoss EKC-301) säädetään 

sulatusjaksojen väliksi yksi tunti. Testin tarkoituksena on selvittää miten ilman kosteus ja 

lämpötila käyttäytyvät sulatusjakson aikana, ja onko kylmäkoneiston höyrystimen 

sulatustoiminnolla mahdollista poistaa kosteutta kylmähuoneesta.  

 

Kuvassa 21 on esitettynä mittalaitteen tallentamat tiedot testin ajalta ilman suhteellisen 

kosteuden ja lämpötilan kuvaajina. Vaaka-akselilla on aika minuutteina. Testin 

kokonaispituus on tässä tapauksessa aikaisempia pidempi eli noin seitsemän tuntia. Testin 

alussa mittalaitteella tallennetaan alkuarvot hallista, jossa kylmähuone sijaitsee. Tämän 

jälkeen mittalaite on sijoitettu kylmähuoneen sisälle, ovi suljettu ja kylmäkoneiston 

säätimestä asetettu tavoitelämpötilaksi -15°C. 
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Kuva 21. Kylmähuoneen jäähdytystesti, -15°C, ei ilmanvaihtoa, sulatusväli 1 h. 

 

Tässäkin testissä alkutilanteessa ilman kosteus ja lämpötila käyttäytyvät kuten aiemminkin. 

Aluksi lämpötilan laskiessa jyrkästi ilmankosteuskin laskee jyrkästi, mutta jo muutaman 

minuutin kohdalla alkaa nousemaan. Kuvaajat käyttäytyvät aluksi vastaavalla tavalla kuin 

kahdessa aikaisemmassa testissä, mutta noin tunti testin alusta käyttäytyminen muuttuu. 

Ennen testin alkua oli kylmäkoneikkoa ohjaavasta ohjaimesta asetettu sulatusjaksojen väli 

tunniksi. Tämä on selvästi nähtävissä molemmista kuvaajista; sekä lämpötila, että ilman 

kosteus käyttäytyvät jatkuvasti samalla tapaa tunnin jaksoissa. 

 

Lämpötila laskee testin alussa jyrkästi kohti asetettua tavoitelämpötilaa. Tämän jälkeen 

kylmäkoneisto pyrkii pitämään lämpötilaa kyseisessä -15°C lämpötilassa. Noin tunti testin 

alkamisen jälkeen lämpötila alkaa nousemaan aluksi hiljalleen nousuvauhdin kuitenkin 

kokoajan kasvaessa. Tässä vaiheessa kylmäkoneisto on aloittanut sulatustoiminnon. 

Sulatustoiminnossa kylmäkoneiston jäähdyttävä toiminta on seisahduksissa ja 

kylmähuoneen sisällä olevassa höyristimessä oleva sähkövastus on päällä. Sähkövastuksen 

tarkoituksena on lämmittää höyristimen kennoa ja sulattaa siihen kertyvä jää vedeksi, joka 

taas poistuu kylmähuoneen alla olevaan viemäriin eristettyä viemäriputkea pitkin. 

Sulatusjakson ollessa ohi sähkövastus kytketään pois päältä ja kylmäkoneisto käynnistyy, 

jolloin lämpötila lähtee jälleen laskemaan kohti asetettua lämpötilaa. Kylmäkoneiston 
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saavuttaessa tavoitelämpötilan se pyrkii jälleen pitämään sitä yllä kunnes seuraava 

sulatusjakso alkaa noin kaksi tuntia testin alkamisen jälkeen. Testin aikana lämpötilan 

kuvaajassa on nähtävillä pieniä nousuja ja laskuja, kun kylmäkoneisto pitää lämpötilaa yllä 

ja tunnin välein isompi nousu ja lasku, kun höyrystimen sulatustoiminto suoritetaan. 

Lämpötilan keskiarvo testin tasaisessa vaiheessa on noin -12°C. Lämpötila kuitenkin 

vaihtelee selvästi aikaisempia testejä enemmän noin -8°C ja -14°C välillä. 

 

Ilman suhteellinen kosteus käyttäytyy aluksi samalla tapaa kuin aikaisemminkin. Aluksi se 

laskee jyrkästi ja lähtee tämän jälkeen nousemaan. Noin tunnin kohdalla kylmäkoneiston 

jäähdyttäessä huonetta alkaa sulatusjakso. Tämän sulatusjakson aikana ilmankosteus 

kylmähuoneessa nousee hiljalleen kunnes sulatusjakson lopussa nousee erittäin jyrkästi 100 

% RH tasoon. Tämän jälkeen kylmäkoneisto käynnistyy ja ilmankosteus lähtee laskemaan 

erittäin jyrkästi käyden alimmillaan noin 41 % RH tasossa. Kylmäkoneiston sammuessa 

kosteus nousee jälleen ja laskee koneiston käydessä eli käyttäytyy sulatusjaksojen välissä 

kuten aikaisemmissakin testeissä. Toisesta sulatusjaksosta lähtien kosteuskäyrässä on 

näkyvissä toistuva kuvio tunnin jaksoissa. Erotuksena ensimmäiseen sulatusjaksoon on 

sulatusjakson alkuvaihe; ensimmäisessä sulatusjaksossa ilmankosteus nousee aluksi 

hiljalleen, mutta myöhemmissä sulatusjaksoissa ilmankosteus laskee samalla, kun lämpötila 

sulatusjakson aikana nousee. Testin tasaisessa vaiheessa suhteellisen ilman kosteuden 

keskiarvo on 79,6 % RH, mutta vaihtelee huomattavasti noin 41 % RH ja 100 % RH välillä. 

 

Alun jälkeen lähes identtisesti tunnin jaksoissa käyttäytyvä ilman kosteus viittaa siihen, että 

kylmäkoneiston sulatusjaksoilla kylmähuoneesta ei poistuisi vettä viemäröinnin kautta. 

Tämän takia testi toistetaan, mutta viemäriputken pää irroitetaan ja siihen asennetaan 

keruuastia poistuvaa vettä varten. Testin pituus on myös huomattavasti lyhyempi, testin 

aikana on vain yksi sulatusjakso. Testin kokonaispituus on hieman alle kaksi tuntia. Kuvassa 

22 nähtävillä suhteellisen ilman kosteuden ja lämpötilan kuvaajat, jotka on luotu 

mittalaitteen testin aikana keräämän datan pohjalta.  
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Kuva 22. Kylmähuoneen jäähdytystesti, -15°C, ei ilmanvaihtoa, sulatusväli 1 h, vesiastia 

 

Tässäkin tapauksessa alkutilanteessa lämpötilan lähtiessä laskuun, laskee myös 

ilmankosteus alussa jyrkästi lähtien muutaman minuutin kohdalla nousuun. Sekä lämpötilan, 

että suhteellisen ilmankosteuden kuvaajista on nähtävillä, että kylmäkoneisto jäähdyttää ja 

odottelee suhteellisen tasaisissa jaksoissa kunnes sulatusjakso käynnistyy noin tunti testin 

alkamisen jälkeen. Tällöin lämpötila lähtee hiljalleen nousuun ja suhteellinen ilman kosteus 

alkaa laskemaan. Sulatusjakson lopussa suhteellinen ilman kosteus ja lämpötila molemmat 

nousevat jyrkästi. Kylmäkoneen käynnistyessä sekä lämpötila, että suhteellinen ilman 

kosteus laskevat. Aivan kuvaajien lopussa nähtävät lämpötilan ja ilman suhteellisen 

kosteuden vaihtelut, johtuvat mittalaitteen siirrosta kylmähuoneen ulkopuolelle, jossa sen 

tiedot on siirretty tietokoneelle. 

 

Välittömästi testin päättymisen jälkeen höyrystimen viemäriputkeen asetetut astian 

vesimäärä tarkastettiin. Astiaan ei ollut kertynyt tässä vaiheessa yhtään vettä. Astia jätettiin 

paikoilleen ja tarkistettiin uudelleen kylmähuoneen jo lämmettyä ympäröivän hallin 

lämpötilaan. Tällöin havaittiin, että astiaan oli kertynyt hieman vettä. Veden määrää ei 

kuitenkaan mitattu sillä se oli tullut astiaan varsinaisen testin päätyttyä. Veden 

ilmaantuminen kuitenkin tarkoittaa sitä, että höyrystimeen on testin aikana muodostunut 

jäätä, joka sulaessaan valui viemäriputkea pitkin astiaan. Välittömästi testin päätyttyä 
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astiassa ei kuitenkaan ollut vettä, joten sulatusjaksolla höyrystimeen kertynyt jää ei testin 

aikana poistunut viemäriputkea pitkin astiaan.  

 

Kaikissa aikaisemmissa testeissä on kylmähuoneen ilmanvaihto ollut tulpattuna eli 

kylmähuoneeseen ei ole johdettu ilmaa ympäröiväst hallista. Testien tarkoitus on ollut 

selvittää onko olemassa olevalla kylmäkoneistolla mahdollista poistaa kosteutta 

kylmähuoneen sisältä. Seuraavaksi suoritetaan testi, jossa kylmähuoneen lämpötilan 

tavoitearvo on -15°C, kylmäkoneiston sulatusvälinä on edelleen yksi tunti, mutta 

ilmanvaihtokanavat ovat avattuina. Alempaan ilmanvaihtoventtiiliin on asennettu 

radiaalipuhallin, joka puhaltaa ilmaa kylmähuoneen sisälle. Ilmanvaihtokanavan halkaisija 

on 100 mm ja ilmavirran nopeus säädetään Value VMA-1 mittaria hyväksi käyttäen arvoon 

7 m/s. Ilmavirran nopeus mitataan kylmähuoneen sisäpuolelta ilmanvaihtokanavan 

keskikohdasta sekä useasta kohdasta keskipisteestä kohti kanavan seinämää. 7 m/s arvo 

saatu näiden mittauksien keskiarvona. Ilmaa kylmähuoneeseen puhalletaan siis noin 55 

dm3/s eli 55 litraa sekunnissa. Tällä nopeudella koko kylmähuoneen ilmatilavuus 14m3 

vaihtuu noin 255 sekunnissa. Ilmanvaihdon määrä on huomattavan suuri, joka johtuu 

käytössä olevan radiaalipuhaltimen tehosta. Kylmähuoneeseen alemmasta kanavasta 

puhallettu ilma poistuu ylemmästä ilmanvaihtokanavasta. Painovoimaisesti kylmä ilma 

poistuisi kylmähuoneen alemmasta kanavasta ja lämmin ilma kulkeutuisi kylmähuoneeseen 

ylemmästä kanavasta. Ilmanvaihto toteutetaan tässä testissä pakotetusti painovoimaista 

ilmanvaihtosuuntaa vastaan. Ilmanvaihtokanavat sijaitsevat kylmähuoneen samalla 

seinustalla päällekkäin ja järjestelyn tarkoituksena on saada ilma sekoittumaan 

kylmähuoneessa mahdollisimman hyvin ja estää ilmavirta suoraan kanavasta toiseen. 

Kuvassa 23 on havainnollistettu puhaltimen paikka mittausjärjestelyssä. Puhallin on 

alalaidassa oleva vihreä komponentti. Puhaltimen yläpuolella on poistoilmakanava. 
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Kuva 23. Puhaltimen asennuspaikka. 

 

Kuvassa 24 on esitetty suhteellisen ilman kosteuden ja lämpötilan kuvaajat testin aikana. 

Vaaka-akselilla on jälleen aika minuuteissa. Testin kokonaispituus oli noin kahdeksan tuntia. 

 

 

Kuva 24. Kylmähuoneen jäähdytystesti, -15°C, ilmanvaihto 7 m/s, sulatusväli 1 h. 
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Kuvasta 24 on nähtävissä, että aluksi lämpötila ja ilman kosteus vaihtelevat, mutta pysyvät 

kuitenkin suhteellisen tasaisina. Tämä johtuu siitä, että tietoja tallentava mittalaite oli jo 

kylmähuoneen sisällä tallentamassa tietoja, kun ilmanvaihdon nopeutta vielä säädettiin. 

Noin 30 minuutin kohdalla kylmähuoneen ovi on suljettu ja kylmäkoneisto on laitettu päälle. 

Lämpötila tämän jälkeen on lähtenyt putoamaan kohti tavoitearvoa, joka tässä kyseissä 

testissä oli -15°C. Kylmäkoneiston käynnistyttyä ilman kosteus käyttäytyy kuten kaikissa 

aikaisemmissakin testeissä; laskee aluksi jyrkästi ja lähtee muutaman minuutin kuluttua 

kohoamaan ylöspäin.  

 

Lämpötila ei saavuta testissä missään vaiheessa tavoitearvoaan. Kylmäkoneiston ohjauksella 

on omat anturinsa höyrystimen läheisyydessä ja arvoja mittaava laite on sijoitettuna 

kylmähuoneeseen selvästi alemmaksi. Ulkopuolelle sijoitetut radiaalipuhaltimen aiheuttama 

ilmavirtaus kohdistuu tässä testissä enemmän arvoja tallentavan mittalaitteen suuntaan kuin 

kylmäkoneiston ohjauksen antureiden suuntaan. Ensimmäinen sulatusjakso alkaa noin 90 

minuutin kohdalla. Tällöin kylmäkoneisto sammuu ja höyrystimen sähkövastus alkaa 

sulattamaan jäätä höyrystimestä. Lämpötila kääntyy sulatusjakson alkamisen jälkeen 

jyrkkään nousuun verrattuna edellisiin testeihin. Tämä johtuu suuresta ilmanvaihdosta, joka 

lämmittää kylmähuonetta. Ensimmäisen sulatusjakson päätyttyä lämpötila käyttäytyy 

kaavamaisesti tunnin jaksoissa kuten aikaisemmissakin testeissä. Vaihtelu on kuitenkin 

huomattavan suurta; alimmillaan lämpötila on noin -13,2°C ja ylimmillään se käy nollan 

yläpuolella noin 2,4°C. Lämpötilan keskiarvo testin tasaisessa vaiheessa on noin -6,1°C. 

Lämpötila ei keskimäärin testin aikana ole lähelläkään asetettua -15°C tavoitearvoa, joka 

kohtuu sulatusjaksojen tiheästä tahdista ja ilmanvaihdon suuresta määrästä.  

 

Ilman kosteus nousee sulatusjaksojen aikana käytännössä tasolle 100 % RH. Sulatusjakson 

päätyttyä kylmäkoneiston käydessä ilman kosteus laskee noin 62 % RH arvoon. 

Keskimäärin testin tasaisessa vaiheessa ilman kosteus on noin 85 % RH. 
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Ilmanvaihtoa lasketaan seuraavaan testiin ja kylmähuoneen sulatusväliä kasvatetaan viiteen 

tuntiin. Tarkoituksena on selvittää miten kylmähuoneen ilmankosteus käyttäytyy, kun 

kylmähuoneen koneisto pitää kylmähuoneen lämpötilaa yllä ja ulkopuolelta johdetaan sisään 

ilmaa, jonka suhteellinen ilman kosteus teoriassa on 100 % RH sen jäähtyessä kylmähuoneen 

lämpötilaan. Ilmavirta on saatu laskettua käytössä olevaa radiaalipuhallinta säätämällä 

arvoon 1,5 m/s, jonka ansiosta ilmanvaihdon aiheuttama lämpökuormitus kylmäkoneistolle 

on laskenut edelliseen testiin verrattuna ja koneiston pitäisi kyetä ylläpitämään 

kylmähuoneessa asetettua -15°C lämpötilaa. Ilmavirtaus on mitattu käyttäen Value VMA-1 

mittaria. Ilmanvaihtokanavan halkaisija on 100 mm ja ilmavirtaus on mitattu usean 

mittapisteen keskiarvona kanavan keskeltä reunaa kohti mittaria siirtäen. 1,5 m/s ilmavirtaus 

tarkoittaa tässä tapauksessa noin 11,8 dm3/s ilmanvaihtoa. Tällä nopeudella kylmähuoneen 

ilmatilavuus vaihtuu hieman alle 20 minuutin aikana. Kuvassa 25 on esitettynä lämpötilan 

ja ilman suhteellisen kosteuden arvot testin aikana. Vaaka-akselilla on aika minuuteissa, 

testin kokonaispituus noin viisi tuntia. Testi on loppunut ensimmäisen sulatusjakson alkuun. 

 

 

Kuva 25. Kylmähuoneen jäähdytystesti, -15°C, ilmanvaihto 1,5 m/s, sulatusväli 5 h 
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Testin alussa lämpötila laskee jyrkästi kohti tavoitearvoa. Ilmankosteus laskee aluksi erittäin 

jyrkästi ja lähtee tämän jälkeen nousemaan. Noin yhden tunnin kuluttua testissä alkaa niin 

sanottu ylläpitovaihe eli kylmähuoneen lämpötila sekä kosteus vaihtelevat kylmäkoneen 

käyntijaksojen mukaisesti: kylmäkoneen jäähdyttäessä myös suhteellinen ilman kosteus 

laskee ja koneen ollessa sammuksissa suhteellinen ilmankosteus nousee. Testin tasaisessa 

vaiheessa lämpötila vaihtelee -13°C ja -14,3°C välillä, keskiarvon ollessa -13,7°C. Ilman 

kosteus on maksimissaan 99,9 % RH ja minimissään 71 % RH, keskiarvon ollessa noin 90,3 

% RH. Ilman kosteuden keskiarvo on suurempi kuin testissä, jossa ilman vaihto oli kokonaan 

tulpattu. Kylmäkoneiston käydessä ilman kosteus kuitenkin lähtee aina laskuun eli kosteutta 

tiivistyy koneiston höyrystimeen.  

 

Viimeinen ilman kosteuden tutkimiseen tarkoitettu testi suoritetaan ilman kylmähuoneen 

koneikkoa. Koetta varten kylmähuoneen sisälle asennetaan tyypillinen ilmalämpöpumpun 

ulkoyksikkö ja ilmalämpöpumpun sisäyksikkö asennetaan halliin, jossa kylmähuone 

sijaitsee. Käytettävä ilmalämpöpumppu on Mitsubishi Electricin valmistama, sisäyksikön 

malli MSZ-LN35VG ja ulkoyksikön malli MUZ-LN35VGHZ. Kylmäaineputket sekä 

yksiköiden sähköjohdot on viety ylemmän ilmanvaihtokanavan kautta, jonka jälkeen 

molemmat ilmanvaihtokanavat on teipattu umpeen.  

 

Kuvassa 26 on havainnollistettu ilmalämpöpumpun yksiköiden sijoittelu testin aikana. 

Keltainen komponentti on ulkoyksikkö kylmähuoneen sisällä. Laite imee ilmaa kuvassa 

oikealta ja puhaltaa vasemmalle. Musta komponentti kylmähuoneen ulkoseinässä esittää 

ilmalämpöpumpun sisäyksikköä. Laite puhaltaa ilmaa kuvassa katsojan suuntaisesti. 
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Kuva 26. Ilmalämpöpumpun ulko- ja sisäyksikön sijoittelu. 

 

Testissä kylmähuoneen omaa kylmäkoneistoa ei käytetä laisinkaan. Kyseessä on 

ilmalämpöpumpun lämmitystesti, jossa kylmähuoneen sisälle sijoitettu ilmalämpöpumpun 

ulkoyksikkö siirtää lämpöenergiaa kylmähuoneen sisältä sen ulkopuolella sijaitsevalle 

sisäyksikölle, joka siirtää tämän lämpöenergian hallin ilmaan. Ilmalämpöpumpun 

kaukosäätimestä säädetään sisäyksikön puhaltimen teho maksimiasentoon, siivekkeiden 

suuntaus alas ja lämpötilapyynti 30°C. Sisäyksikkö puhaltaa lämmön hallin ilmatilaan, joka 

on niin suuri ettei lämpötila käytännössä nouse laisinkaan. Ilmalämpöpumppu asetetaan siis 

lämmittämään hallia maksimaalisella tehollaan. 

 

Testin aikana kylmähuoneen lämpötila lähtee laskuun ulkoyksikön siirtäessä lämpöenergiaa 

huoneen sisältä ulkopuolelle. Lämpötila laskee kunnes ilmalämpöpumpun rajat tulevat 

vastaan. Toisin sanoen lämpötila hakeutuu tasapainotilaan, jossa ilmalämpöpumpun 

lämmönsiirtokyky ja kylmähuoneen ominaislämpöhäviöt ovat tasapainossa. Testillä on 

tarkoitus selvittää täytyykö kylmähuoneen kylmäkoneistoa käyttää apuna 

ilmalämpöpumppujen lämmitystesteissä. Kylmäkoneikolla on luonnollisesti mahdollista 

jäähdyttää kylmähuonetta samanaikaisesti ilmalämpöpumpun kanssa, mutta vaadittava 

jäähdytysteho on tässä tapauksessa niin pieni, että laitteisto kävisi erittäin lyhyissä jaksoissa, 

jotka ovat sen kestoiän kannalta haitallisia. Kylmähuoneen sisälle ulkoyksikön viereen noin 

metrin korkeuteen on sijoittuna jälleen Testo 174H mittalaite tallentamaan lämpötilan ja 

ilman suhteellisen kosteuden arvoja. Kuvassa 27 on esittynä testin aikana mittalaitteen 
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tallentamat arvot lämpötilan ja ilman kosteuden kuvaajina. Vaaka-akselilla on aika 

minuuteissa. 

 

 

 

Kuva 27. Ilmalämpöpumpun lämmitystesti 1. 

 

Kuvan 27 kuvaajista nähdään, että testin alussa kylmähuoneen lämpötila lähtee jyrkkään 

laskuun, mutta noin kahden tunnin kohdalla lämpötila alkaa hiljalleen nousemaan. Ilman 

suhteellisen kosteuden käyrässä on näkyvillä selviä piikkejä. Nämä johtuvat lämpöpumpun 

ulkoyksikön sulatustoiminnosta, jota yksikkö tekee oman ohjelmistonsa mukaisesti. 

Sulatusjaksot ovat nähtävillä myös lämpötilan käyrästä, mutta eivät yhtä selvästi. Testi 

aloitettiin iltapäivällä ja sen oli tarkoitus jatkua yön yli. Aamulla havaittiin, että 

lämpöpumppu oli jostain syystä sammunut. Tämä ajankohta näkyy testin alkamisesta noin 

kahden tunnin kohdalla. Mahdollisesti yrityksen työntekijä on sen sammuttanut lähtiessään 

pois töistä. Testi uusitaan sillä lämpötila ei selvästi ole vakiintunut kylmähuoneessa testin 

aikana. Kuvassa 28 esitettynä toisen testin aikana mittalaitteella tallentetut lämpötilan ja 

suhteellisen ilman kosteuden arvot. 
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Kuva 28. Ilmalämpöpumpun lämmitystesti 2. 

 

Lämpötilan kuvaajastsa nähdään, että lämpötila laskee jyrkästi noin kolmen tunnin ajan 

kunnes nousee ylöspäin noin tunnin ajan. Tämän jälkeen lämpötila lähtee jälleen laskuun, 

alimmillaan kylmähuoneen lämpötila testin aikana on noin -28,4°C. Mittalaitteen alin sallittu 

lämpötila on -20°C, joten lämpötilamittauksien tarkkuuksiin tuon lämpötilan alapuolella 

täytyy suhtautua varauksella. Sekä lämpötilan, että suhteellisen ilman kosteuden kuvaajista 

on nähtävillä selvästi ilmalämpöpumpun suorittamat sulatusjaksot, joiden aikana 

ulkoyksikön kennoon muodostunutta jäätä pyritään poistamaan. Testin keston pidentyessä 

lämpötilan kuvaajasta nähdään, että lämpötila lähtee hiljalleen nousemaan vaikka 

ilmalämpöpumppu muuten näyttää toimivan tasaisissa jaksoissa. Testin päätyttyä kuvaajien 

tulkitsemisen jälkeen laitteisto tutkitaaan. Laitteeseen kytketty mittarisarja, jolla laitteiston 

paineet tarkastetaan asennuksen jälkeen havaitaan vialliseksi. Ilmalämpöpumpun 

kylmäaineet ovat hiljalleen karanneet mittarisarjassa olevan vuodon takia. Tästä syystä 

ilmalämpöpumpun sisällä oleva kylmäaine on vähentynyt hiljalleen testin aikana. Testi 

joudutaan jälleen uusimaan. 

 

Kuvassa 29 on esitettynä mittalaitteen ilmalämpöpumpun kolmannen lämmitystestin aikana 

tallentamat lämpötilan ja ilman suhteellisen kosteuden arvot kuvaajina. Vaaka-akselilla aika 

minuuteissa. Testin pituus yhteensä noin kahdeksan tuntia. 
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Kuva 29. Ilmalämpöpumpun lämmitystesti 3. 

 

Testin alussa lämpötila laskee jyrkästi ja lasku tasaantuu tämän jälkeen loivemmaksi. 

Alimmillaan lämpötila testin aikana on noin -27,4°C, joka on selvästi mittalaitteen alimman 

sallitun lämpötilan alapuolella, mittaustuloksiin täytyy siis suhtautua varauksella. Sekä 

ilman kosteuden, että lämpötilan kuvaajista on jälleen selvästi näkyvillä sulatusjaksot, joita 

ilmalämpöpumppu ohjelmansa mukaisesti tekee. Testin loppupuolella lämpötilan 

tasaannuttua sen keskiarvo on noin -25°C. Lämpötila ei siis saavuta -30°C lämpötilaa, joten 

kylmäkoneistoa joudutaan käyttämään, jos testejä halutaan tuossa lämpötilassa suorittaa. 

Testin jälkeen laitteisto tarkastettiin ja sen todettiin olleen testin loputtua normaalissa 

toimintakunnossa, joten tällä kertaa testiä ei jouduta enää uusimaan. 

 

3.3 Kylmähuoneen lämpöhäviöiden määritys mittaamalla 

Aikaisemmin teoriaosuudesta todettiin, että kylmähuoneen ominaislämpöhäviöt on tässä 

tapauksessa järkevä selvittää mittaamalla. Kylmähuone sijaitsee tilassa, jonka lämpötila 

pysyttelee suhteellisen vakiona ja kylmähuoneen koko on sen verran pieni, että 

ominaislämpöhäviöt voidaan mitata sijoittamalla kylmähuoneen sisälle vakiotehoinen 

lämmitin. Kylmähuoneeseen sijoitetaan keskelle lattiaa vakiotehoinen lämmitin ja sen 

viereen ripustetaan puhallin noin 45-asteen kulmaan lattian suhteen. Puhaltimen tarkoitus on 
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sekoittaa ilmaa kylmähuoneen sisällä, jotta sisälämpötila olisi mahdollisimman tasainen 

ympäri huonetta. Kuvassa 30 esitetään laitteiden sijoittelu kylmähuoneen sisälle: keskellä 

lattiaa on vakiotehoinen lämmitin ja sen vasemmalle puolella oleva vihreä komponentti on 

puhallin, joka puhaltaa ilmaa vasemmalta ylhäältä kohti lattialla olevaa lämmitintä. 

Lämmitin sekä puhallin kytketään toimintaan ja molempien verkosta ottama virta sekä 

käyttöjännite mitataan Fluke T5-600 mittarilla. Virran ja jännitteen perusteella lasketaan 

molempien laitteiden lämmittävän kylmähuonetta yhteensä noin 385 W teholla. 

 

 

Kuva 30. Lämmittimen ja puhaltimen sijoittelu. 

 

Testo 174H datalogger sijoitetaan keskelle huonetta tallentamaan lämpötilan arvoja. 

Lämpötilan mittausarvojen pohjalta on luotu kuvassa 31 esitetty lämpötilakuvaaja. Vaaka-

akselilla kuvassa on aika minuutteina. Testin kesto kokonaisuudessaan on hieman yli 

vuorokausi. 
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Kuva 31. Lämpötila kylmähuonetta vakioteholla (385 W) lämmitettäessä. 

 

Mittalaitteella tallennetaan ensin lämpötila hallista ennen mittausta. Tämän jälkeen 

mittalaite sijoitetaan kylmähuoneen sisälle, jota lämmitetään vakioteholla. Mittausta 

jatketaan niin kauan, että lämpötila kylmähuoneen sisällä alkaa vakioitumaan. Lopuksi 

mittalaite otetaan jälleen hallin puolelle ja mitataan hallin lämpötila mittauksen lopussa. 

Hallin lämpötilasta ennen ja jälkeen mittauksen otetaan keskiarvo. Kylmähuoneen sisälle 

vakioituneen lämpötilan ja hallin lämpötilan erotuksesta sekä vakioidusta lämmitystehosta 

voidaan laskea rakenteiden ominaislämpö häviö tässä tapauksessa riittävällä tarkkuudella 

yhtälöllä 4.  Hallin lämpötilan keskiarvoksi saadaan 17,9°C, kylmähuoneen sisälämpötila 

nousee 50°C, joten lämpötilaerotus on 32,1°C. Vakiotehon ollessa 385 W saadaan yhtälön 4 

avulla laskettua kylmähuoneen rakenteille noin 12 W/K ominaislämpöhäviö. 
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4 UUDEN LAITTEISTON MÄÄRITYS JA JATKOKEHITYSKOHTEET 

 

 

Kylmähuoneen olosuhteiden hallinnassa tarvittavat uudet laitteet määritellään teoreettisen 

taustatutkimuksen sekä käytännön kokeiden pohjalta. Tutkimus on keskittynyt pääasiassa 

kylmähuoneen toimintaan pakkaslämpötiloissa, mutta laitteiston määrityksissä täytyy ottaa 

huomioon myös saman huoneen käyttö muissa käyttötarkoituksissa sekä kylmähuoneella 

varsinaisesti tehtyjen testauksien vaatimat laitteistot. 

 

4.1 Kylmähuoneen koneistoilta vaadittu suorituskyky 

Kylmäkoneiston laitteet on tarkoitus päivittää mahdollisimman kustannustehokkaasti siten, 

että kylmähuoneella pystytään suorittamaan tarvittaessa ilmalämpöpumppujen 

jäähdytyskokeita aina -30°C lämpötilassa, kun ilmalämpöpumpun kylmähuoneeseen 

tuottama lämpöteho on 4,5 kW. Edellä mainittu tilanne on kylmäkoneistolle kaikkein 

vaativin annettujen kriteerien puitteissa. 

 

4.1.1 Koneikon jäähdytystehon tarve 

Kylmäkoneikon jäähdytystehon tarve määräytyy kolmen eri kriteerin summana. Vaativin 

tilanne koneikolle on -30°C sisälämpötilan ylläpito, jossa ilmankosteus pyritään lisäksi 

pitämään mahdollisimman suurena. Alkukriteereinä kyseisessä lämpötilassa kylmäkoneikon 

pitää pystyä kumoamaan testattavan laitteen tuottama 4,5 kW lämpöteho. Tämän 

lämpötehon lisäksi kylmäkoneistoa kuormittaa kylmähuoneen rakenteelliset lämpöhäviöt 

sekä ilman kostuttamisen aiheuttamat häviöt. 

 

Kylmähuoneen ominaislämpöhäviöt on selvitetty aikaisemmin tutkimuksessa kokeellisesti 

lämmittämällä kylmähuonetta tunnetulla vakioteholla ja mittaamalla lämpötilaero 

kylmähuoneen sisäpuolen ja ulkopuolisen hallin välillä. Kokeellisessa tutkimuksessa 

ominaislämpöhäviöiksi saatiin noin 12 W/K. Kylmähuoneen lämpötilan tulee minimissään 

olla -30°C ja se sijaitsee hallissa, jonka lämpötila tyypillisesti on noin 20°C. Näin ollen 

lämpötilaero kylmähuoneen sisäpuolen ja hallin välillä on maksimissaan 50°C. 

Ominaislämpöhäviön 12 W/K ja lämpötilaeron 50°C tulona saadaan laskettua 

kylmähuoneen rakenteiden läpi johtuvaksi lämpökuormitukseksi noin 600 W. 
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Kylmäkoneikkoa kuormittaa lisäksi myös  ilmanvaihdon avulla toteutettava kylmähuoneen 

kosteuden lisääminen. Teoreettisen taustatutkimuksen pohjalta kylmähuoneen 

ilmankosteuden pitäisi lähes aina olla lähellä 100 %. Käytännön testit kuitenkin osoittavat, 

että kylmäkoneen käydessä kylmähuoneen sisällä olevaan höyrystimeen tiivistyy kosteutta, 

jolloin ilman kosteus kylmähuoneessa laskee. Sulatusjaksojen aikana kosteus kuitenkin 

vapautuu takaisin kylmähuoneen ilmaan eikä testeissä havaittu, että höyrystimestä poistuisi 

vettä viemäröintiä pitkin testien aikana. Testeissä ilman kosteuden nousu ja lasku toistuvat 

jatkuvasti sulatusjaksojen määrittämissä sykleissä.  

 

Danfossin ulkoyksikön teho on ilmoitettu höyrystymislämpötilassa -40°C (Danfoss 2014). 

Tämän perusteella oletaan, että höyrystimen lämpötila olisi kauttaaltaan -40°C ja sen läpi 

johdettaisiin 100 % RH kosteudessa olevaa -30°C ilmaa (kylmähuoneen sisäilman 

minimilämpötila), joka jäähtyisi kauttaaltaan -40°C lämpötilaan. -40°C asteinen ilma pystyy 

pitämään sisällään kosteutta maksimissaan teoreettisessa taustatutkimuksessa mainittujen 

yhtälöiden 1-3 mukaan noin 0,12 g/m3. Tämä ilma sekoittuu höyrystimen jälkeen 

kylmähuoneen muuhun ilmaan, jonka jälkeen lämpötilan tulisi keskimäärin olla -30°C. 100 

% RH, -30°C ilma taas sisältää yhtälöiden 1 – 3 mukaan 0,34 g/m3. Näin ollen höyrystimeen 

tiivistyisi teoriassa noin 0,22 grammaa vettä per kuutiometri ilmaa, joka sen läpi johdetaan.  

Käytössä olevalle LU-VE:n höyrystimelle ilmoitetaan puhallustehoksi 2600 m3/h (LU-VE 

2015). Teorissa siihen tiivistyisi siis noin 570 grammaa vettä tunnissa, kun kylmähuoneen 

ilma on minimilämpötilassaan. Tämä määrä vettä tulisi siis tunnissa lisätä kylmähuoneen 

ilmaan ja lisäämisen aiheuttama kuormitus kylmäkoneikolle arvioidaan veden 

faasimuutosten kautta, ominaislämpökapasiteetin muutokset jätetään huomioimatta niiden 

ollessa hyvin pieniä faasimuutoksiin verrattuna (Mäkelä M. & al 2002, s. 178). Veden 

sulamislämpö on 333 kJ/kg ja höyrystymislämpö 2260 kJ/kg, joten tässä tapauksessa 

tunnissa veden faasimuutoksiin kuluu 0,57 kg * (2260 kJ/kg + 333 kJ/kg)  = 1478 kJ 

energiaa. Oletetaan, että energia kuluu tasaisesti tunnin aikana, tällöin tehoksi tulee noin 410 

W (Mäkelä M. & al 2002, s. 178). 

 

Kylmäkoneiston täytyy siis -30°C lämpötilassa pystyä kumoamaan yhteensä noin 5.5 kW 

lämpökuorma. Lämpökuormitus koostuu testattavan laitteen aiheuttamasta 4.5 kW tehosta, 

kylmähuoneen lämpöhäviöistä 0,6 kW sekä arvioidusta kosteuden lisäämisen aiheuttamasta 

kuormituksesta 0,41 kW. 
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4.1.2  Ilman kosteuden säätely 

Käytännön kokeiden tuloksien perusteella havaittiin, että kylmäkoneisto poistaa 

kylmähuoneen ilmasta kosteutta käydessään. Kaikissa testeissä on selvästi havaittavissa, että 

suhteellinen ilman kosteus laskee, kun kylmäkone käy eli kosteutta tiivistyy höyrystimen 

kennoon, mutta sulatusjaksojen aikana ilmankosteus nousee eikä höyrystimen viemäröinnin 

kautta poistu vettä kylmähuoneen ulkopuolelle ainakaan suoritettujen testien kestojen 

aikana. Näin ollen voidaan päätellä, että olemassa olevassa konstruktiolla ei ilmankosteutta 

pystytä hallitusti laskemaan alaspäin haluttuuna arvoon. 

 

Suomen sääolosuhteita koskevassa teoreettisessa taustatutkimuksessa suhteellisen ilman 

kosteuden todettiin pysyttelevän talvikuukausina noin 85 – 90 % RH arvossa. 

Kylmähuoneen laitteistolla suoritettujen testien perusteella voidaan todeta, että 

kylmähuoneen ilmankosteuden keskiarvo testien aikana pysyttelee keskimäärin lähellä 

kosteuden arvoja, joita Suomessa talvella esiintyy. Kylmähuoneen ilman kosteudessa tosin 

on suuria vaihteluita riippuen kylmäkoneiston toimintavaiheesta sekä ilmanvaihdon 

määrästä. Alimmillaan kosteus testeissä oli noin 45 % RH ja ylimmillään 100 % RH. 

 

Ilmalämpöpumppujen toiminnan aikana niiden ulkoyksikköjen kennoon kertyy luonnostaan 

jäätä, jota joudutaan sulatusjaksoilla poistamaan. Jään kertymiseen vaikuttaa ilmassa olevan 

kosteuden määrä. Kylmähuoneessa on tarkoitus pääasiassa pystyä luomaan 

ilmalämpöpumpuille haastavimmat mahdolliseti olosuhteet. Näin ollen kylmähuoneeseen 

halutaan luoda olosuhteet, joissa jään kertyminen maksimoidaan eli ilman kosteuden arvon 

täytyy olla mahdollisimman suuri. Kylmäkoneiston tehon määrityksessä arvioitiin, että 

kylmähuoneen ilmaan tulisi pystyä tunnissa lisäämään 570g vettä, jotta ilmankosteus 

pystytään pitämään arvossa 100 % RH lämpötilan ollessa -30°C. Kosteutta pystytään 

lisäämään ilmanvaihdon avulla. Ilmanvaihto tulee rakentaa niin, että ulkopuolelta johdetaan 

mahdollisimman vähän hallin lämpöistä 100 % RH tasossa olevaa ilmaa höyrystimeltä ulos 

tulevaan ilmavirtaan. Näin höyrystimeltä poistuu mahdollisimman kosteaa ilmaa, joka 

kulkeutuu kylmähuoneessa testattavan laitteen kautta takaisin höyrystimen kennolle, jossa 

ilmasta tiivistyy kosteutta kennoon. Ilmanvaihdon ilmavirta tulee pitää minimissään, sillä 

ylimääräinen ilmanvaihto aiheuttaa turhaan kuormitusta kylmäkoneistolle ja kylmähuoneen 

keskimääräinen lämpötila jää kauaksi tavoitearvosta ilmanvaihdon ollessa liian suuri. 
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4.2 Kylmähuoneen uusien laitteistojen määrittely 

Teoreettisen taustatutkimuksen sekä käytännön kokeiden pohjalta kylmähuoneeseen 

määritetään uudet laitteistot, joilla halutut olosuhteet saadaan aikaiseksi. 

 

4.2.1 Kylmäkoneikot 

Olemassa oleva kylmäkoneikko on todettu alitehoiseksi erityisesti matalissa lämpötiloissa. 

Teoreettisessa taustatutkimuksessa todettiin, että ulkoyksikkö pystyy kylmähuoneen 

sisälämpötilan ollessa -30°C vielä noin 2500 W tehoon, mutta höyrystin vain 2200 W 

tehoon. Näin ollen höyrystimen voidaan todeta rajoittavan kylmäkoneiston tehoa. Höyrystin 

uusitaan, jotta ulkoyksikön koko kapasiteetti saadaan hyödynnettyä. 2500 W teho ei 

kuitenkaan ole riittävä. Kylmälaitteiston tehon tulee suoritetun tutkimuksen mukaan olla 

ainakin 5500 W, kun kylmähuoneen sisällä vallitsee -30°C lämpötila. Olemassa olevan 

kylmäkoneikon rinnalle hankitaan toinen kylmäkoneikko avustamaan lämpötilan ylläpitoa 

matalissa lämpötiloissa. Kylmäkoneikkojen kokonaisteholle asetetaan kriteeriksi noin 6000 

W jäähdytysteho, kun kylmähuoneen lämpötila on -30°C. Koneikkojen jäähdytysteho on siis 

noin 10 % yli laskennallisen tarpeen. Tämä on tarpeen mittauksissa esiintyvien 

epätarkkuuksien ja sitä kautta laskennallisten epätarkkuuksien takia. 

 

Tarjouskyselyiden tuloksena uudeksi kylmäkoneikoksi valikoituu Rivacoldin valmistama 

malliltaan HBL 145 Z 1412 kylmäkoneikko. Kyseessä on koneikko, joka on tarkoitettu 

pakastehuoneisiin ym. eli koneikko on tarkoitettu kylmiin olosuhteisiin, tässä tapauksessa 

alle -20°C höyrystymislämpötiloihin (Rivacold 2008). Valmistajan mitoitusohjelmasta 

saadun datalehden mukaan koneikon teho on 3463 W, kun kylmähuoneen lämpötila on -

30°C. Mitoituslaskelma on tehty lämpötilaltaan vaativampiin olosuhteisiin kuin mihin 

kylmäkoneisto tullaan asentamaan, joten todellisuudessa sen teho on hieman laskennallista 

suurempi. (Rivacold 2019a)  

 

Laskennallisesti kylmäkoneikkojen yhteenlaskettu jäähdytysteho olisi kylmähuoneen 

lämpötilan ollessa -30°C kokonaisuudessaan hieman alle 6000 W. Olemassa olevasta 

Danfossin koneikosta saadaan noin 2500 W teho ja sen rinnalle tulevasta Rivacoldin 

koneikosta laskennallisesti 3463 W. Käytännössä todennäköisesti tehon on yli määritetyn 

6000 W tehon sillä laitteiden toimintaympäristö on viileämpi kuin missä niiden tehot on 

määritetty. 



60 

 

Kylmäkoneikot asennetaan siten, että uusi Rivacoldin koneikko käynnistyy vain tilanteissa, 

joissa olemassa olevan Danfossin koneikon teho ei riitä. Näin koneikkojen käyntijaksojen 

pituus saadaan maksimoitua. Lisäksi Rivacoldin koneikolle asetetaan lämpötilaraja, jonka 

yläpuolella sitä ei käytetä. Tämä lämpötilaraja määritellään tarkemmin 

käyttöönottovaiheessa, mutta se on noin  kylmähuoneen lämpötila -15°C. Tätä 

lämpöisemmissä lämpötiloissa käytössä on vain Danfossin valmistama koneikko. Danfossin 

koneikon teho höyrystymislämpötilassa -20°C, ulkolämpötilan ollessa 27°C on noin 7200 

W (Danfoss 2014, s. 4) ja kasvaa edelleen tästä höyrystymislämpötilan noustessa. Näin ollen 

sen teho yksinään riittää helposti kumoamaan testattavan lämpöpumpun aiheuttaman 

kuormituksen sekä lämpöhäviöiden aiheuttamat kuormitukset. Rivacoldin kylmäkoneikon 

käynnistyessä -20°C höyrystymislämpötilassa sen teho on valmistajan mukaan ympäröivän 

ilman ollessa 32°C 7540 W (Rivacold 2008, s. 2). Yhteensä jäähdystehoa olisi siis -20°C 

höyrystymislämpötilassa, jolloin kylmähuoneessa olisi noin -15°C molempien koneikkojen 

käydessä tarvittaessa lähes 15 kW, josta se kylmähuoneen lämpötilan laskiessa laskee 

kunnes on noin 6 kW kylmähuoneen lämpötilan ollessa -30°C. 

 

Höyrystimeksi valikoituu tarjouksien perusteella Rivacoldin valmistama RCMR 2350408 

ED. Olemassa olevan Danfossin kylmäkoneikon höyrystin korvataan myös toisella 

vastaavalla höyrystimellä. Höyrystimen teho kylmähuoneen lämpötilan ollessa -30°C, 

höyrystymislämmön ollessa -37°C on valmistajan mitoituslaskuohjelman mukaan noin  

4290 W (Rivacold 2019b, s 1). Höyrystimien yhteenlaskettu teho olisi siis kylmähuoneen 

lämpötilan olessa -30°C 8580 W, joka ylittää koneikkojen noin 6000 W tehon. 

Höyrystymislämpötilan ollessa -20°C ja lämpötilaeron 10 K on höyrystimen teho 

valmistajan mukaan 6424 W (Rivacold 2019b, s. 2). Höyrystimen teho siis tässä tilanteessa 

pienempi kuin mitä maksimissaan Danfossin koneikosta saatava teho, mutta riittää kuitenkin 

selvästi kattamaan määritetyn jäähdytystehon tarpeen. Höyrystimen teho nousee tästä 

edelleen höyrystymislämpötilan noustessa (Rivacold 2019b, s. 2). 

 

Edellä esitetyillä kylmäkoneikoilla ja höyrystimillä pystytään kattamaan määritelty noin 

6000 W jäähdytysteho koko lämpötila-alueella. Lisäksi kylmähuoneessa voidaan testata 

huomattavasti tehokkaampia yksiköitä lämpötilan ollessa korkeampi. 
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4.2.2  Ilmankostutin ja ilmanvaihdon toteutus 

Käytännön koneissa havaittiin, että kylmäkoneikon höyrystin poistaa ilmasta kosteutta aina 

kylmäkoneen käydessä, mutta sulatusjaksojen aikana kosteus palautuu kuitenkin huoneen 

ilmaan. Koneen käydessä tapahtuvan ilman kosteuden laskun johdosta kylmähuoneessa 

testattavan yksikön ympärille ei saada aikaiseksi 100 % RH tasoa. Tästä syystä huoneeseen 

päätetään lisätä erillinen kostutin, jolla ilmaan saadaa lisättyä kosteutta. 

 

Tarjouskyselyiden pohjalta ilman kostuttimeksi valitaan Hygromatik SLE05 

elektrodihöyrykostutin. Laitteen höyryntuotto on 4,8 – 5,2 kg/h (Hygromatic 2018). Laite 

kytketään talon vesijohtoverkostoon ja siitä johdetaan höyryputki /  -letku kylmähuoneen 

sisälle. Teoreettisesti aikaisemmin kylmäkoneikkojen tehoa määriteltäessä laskettiin, että 

kylmähuoneen lämpötilan ollessa -30°C kylmähuoneeseen pitäisi pystyä johtamaan lisää 

kosteuttta 570 g/h. Tätä korkeammissa lämpötiloissa ilmaa joudutaan kuitenkin 

kostuttamaan enemmän, joten laitteiston teho ylimitoitetaan reilusti. Tehokkaampi laitteisto 

ei ostohinnaltakaan eroa kovinkaan paljoa kriteerit juuri täyttävästä. 

 

Kylmähuoneen alempaan ilmanvaihtokanavaan asennetaan poistoilmaventtiili. 

Ilmankostutusta varten rakennetaan kylmähuoneen katolle järjestely, jossa jo olemassa oleva 

puhallin imee ilmaa kylmähuoneesta höyrystimien ulospuhallus-virtauksesta sekä 

tuloilmakanavasta, joihin sijoitetaan Belimon valmistamat LM24A-SR toimilaitteet 

säätöpelteineen. Belimo LM25A-SR on 0 – 10 V jänniteviestillä ohjattava, säädettävän 

asennon takaisinkytkennällä varustettu toimilaite (Belimo 2015, s. 2). Toimilaitteilla 

ohjataan ilmanvaihdon määrää sekä kylmähuoneeseen puhallettavan ilman sekoitussuhdetta. 

Puhallin on myös kierrosohjattu. Puhaltimen kierrosohjauksen avulla voidaan 

kylmähuoneeseen johdettavan ilmavirran määrää säädellä testeissä, joissa testattava yksikkö 

itsessään jäähdyttää kylmähuonetta. Puhaltimelta ilma johdetaan kylmähuoneen katosta 

höyrystimiltä tulevaan ilmavirtaan. Ilmankostuttimen höyryputki / -letku asennetaan niin, 

että höyry sekoittuu höyrystimien eteen puhallettavaan ilmaan. Näin höyrystimiltä tuleva 

ilma saadaan kostutettua ja se kulkeutuu kylmähuoneessa testissä olevan laitteen luo 

mahdollisimman kosteana näin haluttaessa. 
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4.2.3  Tiedonkeruulaitteistot 

Kylmähuoneen ensisijainen tarkoitus on suorittaa erilaisia testejä lämpöpumpuille. Erilaiset 

mittaukset ovat oleellinen osa näitä testejä ja niitä varten kylmähuoneen yhteyteen 

rakennetaan sähkökeskus, jossa on kylmäkoneikkojen ohjauksen lisäksi myös tarvittavat 

laitteistot mitattavien suureiden tallennukseen. Mittadatan tallennus hoidetaan Fidelix FX-

3000-C tietokoneen ja sen yhteyteen liitettävien useiden i/o-korttien avulla. Fidelix FX-

3000-C on rakennusautomaatiokäyttöön tarkoitettu tietokone, jossa on monipuoliset 

laajennusmahdollisuudet tulevaisuutta ajatellen (Fidelix 2019, s. 1) Tietokone ohjaa myös 

kylmäkoneistoja, ilmankostutinta sekä ilmanvaihtoa kylmähuoneesta mitattujen arvojen 

perusteella. Alkuvaiheessa kylmähuoneeseen sekä sen ulkopuolelle asennetaan Produal 

KLU-100 lämpötila- ja kosteusmittarit. Näiden avulla saadaan tieto kylmähuoneen sisällä 

sekä sen ulkopuolella vallitsevasta lämpötilasta sekä ilman kosteudesta. Tietoja käytetään 

sekä testattavan laitteen analysoinnissa, että kylmähuoneen laitteiden ohjauksessa. 

Valmistaja ilmoittaa mittalaitteen lämpötilamittauksen alueeksi -50°C - +50°C ja lämpötilan 

mittatarkkuudeksi +/- 0,5°C (Produal 2007). Ilman kosteuden mitta-alueeksi valmistaja 

ilmoittaa 0 – 100 % RH ja ilman kosteuden mittatarkkuudeksi +/- 2% ilman kosteuden 

ollessa välillä 0 – 100 % RH (Produal 2007). 

 

Testattavia lämpöpumppuja varten järjestelmään asennetaan kahdeksan kappaletta 

Thermokon TF-25 NTC10k lämpötila-antureita. Lämpötilamittareiden mitta-alue on -50°C  

- +150°C ja mittatarkkuus 0,22 K (Thermokon 2019). Lämpötilamittareilla valvotaan 

lämpöpumppujen ulko- sekä sisäyksiköiden imu- ja puhallusilman lämpötiloja. Testattavien 

lämpöpumppujen kuluttaman sähköenergian mittausta varten järjestelmään tulee kaksi 

kappaletta energiamittareita. Toinen mittareista valvoo testattavan lämpöpumpun 

ulkoyksikköä ja toinen sisäyksikköä.  

 

Tarvittaessa järjestelmää on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa sen mukaan minkälaisia 

mittalaitteita tai lisälaitteita kylmähuoneeseen halutaan asentaa. 
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4.2.4  Laitteiden sijoittelu kylmähuoneeseen 

Lopullinen, tarkempi laitteiden sijoittelu ratkaistaan niiden asennusvaiheessa, mutta 

tutkimuksen ohessa on luotu alustava suunnitelma uusittujen laitteiden sijoittelusta. 

Kuvassa 32 on esitettynä periaatteellinen laitteiden sijoittelu.  

 

 

Kuva 32. Kylmähuoneen uusittujen laitteistojen sijoittelu. 

 

Kuvassa 32 esitetyt laitteet: 

• Alkuperäinen kylmäkoneikko, kuvassa väritetty punaiseksi 

• Uusi, hankittava kylmäkoneikko, kuvassa väritetty vihreäksi 

• Uudet höyrystimet kylmähuoneen sisällä, kuvassa väritetty sinisiksi 

• Ohjauskeskus kylmähuoneen etuseinässä, kuvassa väritetty keltaiseksi. 

• Höyrynkehitin, kuvassa väritetty harmaaksi. 

• Ilmanvaihtoputket, joihin myös kylmähuoneeseen johdettava höyry johdetaan, 

kuvassa väritetty mustiksi. 

 

Laitteiden sijoittelu on suunniteltu siten, että kaksi kylmäkoneikkoa kylmähuoneen 

katolla saavat molemmat esteettömästi jäähdytystilmaa. Höyrystimet on sijoitettu 

kylmähuoneen sisälle rinnakkain, jotta molemmat imevät ja puhaltavat ilmaa samalla 

tapaa. 
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4.3 Tutkimuksen luotettavuuden ja yleistettävyyden pohdinta 

Tutkimuksessa on käytetty useita eri mittalaitteita, joilla on jokaisella oma tarkkuutensa. 

Mittaustuloksien perusteella lasketut arvot eivät tästä syystä ole absoluuttisen tarkkoja, 

mutta riittävän tarkkoja tämän tutkimuksen kohteeseen. Mittaustuloksien perusteella 

hankittavien laitteiden tehot on ylimitoitettu. Ylimitoituksella varmistetaan, että uusitut 

laitteistot varmasti pystyvät hoitamaan niille määritetyt tehtävät. 

 

Tutkimus on painottunut erityisesti kylmäkoneistolla jäähdytetyn kylmähuoneen ilman 

kosteuden tutkimiseen. Tutkimuksen testit on on toteutettu kahdessa eri lämpötilassa, jotka 

edustavat molemmat kylmähuoneen pakkaslämpötilojen keskivaihetta. Mittaukset pyrittiin 

tekemään yli -20°C lämpötiloissa sillä käytetyn tiedonkeruulaitteen kalibrointitodistus oli 

voimassa vain tätä lämpötilaa korkeammissa lämpötiloissa. Mittaustuloksista nähdään 

selvästi miten kylmäkoneikon eri käyntivaiheet vaikuttavat ilman suhteelliseen kosteuteen. 

Kummassakin käytetyssä lämpötilassa on nähtävillä samanlainen käyttäytyminen. 

Mittauksien toistamista useammissa eri lämpötiloissa ei ole tarpeellista, sillä teoreettisen 

taustatutkimuksen ja käytännön kokeiden perusteella voidaan todeta, että ilman kosteus 

käyttäytyisi kuitenkin vastaavalla tavalla. Matalammissa lämpötiloissa tosin voisi teoriassa 

olla mahdollista saada poistetuksi hieman kosteutta kylmähuoneesta kylmäkoneikon 

sulatusjaksoilla, sillä matalammissa lämpötiloissa ilman sisältämä absoluuttinen kosteus voi 

olla suurempi. 

 

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että tutkimus on kyseiseen käyttötarkoitukseen riittävän 

luotettava ja tuloksien perusteella voidaan hankkia kylmähuoneeseen uudet laitteistot. 

 

4.4 Avaintulokset 

Tutkimuksen avaintuloksina saatiin selville lämpötilan ja ilman kosteuden käyttäytyminen 

eri puolilla Suomea. Tuloksien perusteella tiedetään minkälaisia olosuhteita 

kylmähuoneessa pitää pystyä järjestämään, jotta sen avulla pystytään tekemään testejä 

lämpöpumpuille välittämättä vallitsevasta vuodenajasta. Käytännön kokeissa yksi avaintulos 

on se, että käytettävillä laitteistoilla ei pystytä ilman kosteutta säätämään alaspäin ilman 

suuria hetkellisiä vaihteluita. Lisäksi laitteistojen kyky laskea ilman kosteutta ylipäätään on 

rajallinen.  
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Selvitettyjen sääolosuhdetietojen ja kylmäkoneikon käyntijaksojen aiheuttamien ilman 

kosteuden muutosten perusteella on määritelty laitteistot, joilla teoreettisessa 

taustatutkimuksessa selvitettyjä olosuhteita pystytään kylmähuoneessa simuloimaan. 

 

4.5 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimus on osa isompaa kokonaisuutta, jossa kylmähuoneen käyttöä kehitetään 

kokonaisvaltaisesti. Yhtenä oleellisena osana on kylmähuoneessa testattavien 

lämpöpumppujen toiminnasta kertovien mittauksien kehitys. Anturointeja sekä 

mittaustuloksien perusteella laskettavien arvojen kehitystyötä tulee jatkaa, jotta 

kylmähuoneessa toteutettavien lämpöpumppujen testien voidaan todeta olevan luotettavia.  

 

Tutkimus painottui kylmähuoneen ilman kosteuden käyttäytymiseen, kun lämpötila on alle 

0°C. Kylmähuoneessa toteutetaan testejä, joissa lämpötila voi olla myös yli 0°C ja testejä, 

joissa testattava lämpöpumppu pyrkii itse jäähdyttämään huonetta. Näissä testeissä 

kylmähuonetta joudutaan lämmittämään, jotta haluttu lämpötila saavutetaan. Lämmitys 

voidaan toteuttaa tämän tutkimuksen pohjalta ilmanvaihdon avulla, mutta toteutus vaatii 

jatkotutkimuksia, jotta ilmanvaihdolle pystytään rakentamaan ohjaus, joka säätää lämpötilan 

tasaiseksi.  

 

Käytössä oleva kylmähuone koostuu vain yhdestä huoneesta. Testattavan lämpöpumpun 

sisä- tai ulkoyksikkö joututaan sijoittamaan kylmähuoneen ulkopuolelle tilaan, jossa 

olosuhteita ei pystytä säätämään. Olosuhteet pysyvät tosin testien aikan suhteellisen vakiona. 

Tulevaisuudessa, jos kylmähuone sijoitetaan uuteen tilaan on mahdollista toteutttaa ratkaisu, 

joissa kokonaisuus koostuu kahdesta olosuhdehallitusta huoneesta. Näin sekä sisä-, että 

ulkoyksikön olosuhteet saataisiin vakioitua. Tutkimusta tarvitaan kyseissä tapauksessa 

molempien huoneiden olosuhteiden hallitsemisesta mahdollisimman energiatehokkaasti. 
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5 YHTEENVETO 

 

 

Tutkimus on toteutettu osana Scanoffice Oy:n tiloissa sijaitsevan kylmähuoneen käytön 

suurempaa kehitysprojektia. Kylmähuone on hallin sisällä sijaitseva oma huoneensa, jonka 

sisäilman lämpötilaa pystytään laskemaan siihen sijoitetut kylmäkoneikon avulla. 

Kylmäkoneikon teho on tietyissä testeissä todettu liian pieneksi, joten laitteisto kaipaa 

päivittämistä. Kylmähuoneen ilman kosteutta ei myöskään pystytä laitteistolla hallitsemaan. 

Tutkimuksen tavoitteiksi asettiin, että kylmähuoneen kosteutta pystytään säätämään 

Suomessa talvikuukausina vallitseviin lukemiin sekä, että kylmäkoneikon tehon tulisi olla 

sellainen, jotta kylmähuoneessa pystytään testaamaan 4.5 kW lämpökuorman aiheuttavaa 

lämpöpumppua -30°C:ssa. 

 

Teoreettisessa taustatutkimuksessa selvitettiin ilman kosteuden sekä lämpötilan 

käyttäytyminen talvikuukausina useilla eri paikkakunnilla Suomessa. Tutkimustulosten 

perusteella nähtiin, että ilman kosteus ei juurikaan vaihtele vaikka mitta-asemat sijaitsevat 

maantieteellisesti erilaisissa paikoissa. Suhteellinen ilman kosteus pysyttelee keskimäärin 

noin 85 – 95 % RH tasossa päivätason tarkastelussa. Taustatutkimusta tehtiin myös 

kylmäkoneikon toimintaan liittyvän kylmäprosessin selvittämiseen, jotta ymmärrettiin miten 

kylmäkoneikon eri toimintavaiheet muuttavat olosuhteita kylmähuoneen sisällä. 

 

Käytännön testeissä kylmähuoneen olosuhteita mitattiin eri lämpötiloissa sekä säätämällä 

ilman vaihtoa. Lisäksi tutkittiin kylmäkoneiston tekemien sulatusjaksojen vaikutusta 

kylmähuoneen olosuhteisiin sekä koneiston kykyä poistaa ilmasta kosteutta sulatusjaksojen 

avulla. Käytännön kokeissa havaittiin, että ilman kosteus laskee aina kylmäkoneikon 

käydessä. Tämän todettiin johtuvan kylmähuoneens sisällä sijaitsevan höyrystimen kennoon 

tiivistyvästä vedestä. Höyrystimen sulatusjaksojen aikana ilman kosteuden todettiin 

nousevan huoneessa voimakkaasti, mutta laskevan jälleen jyrkästi, kun kylmäkoneisto 

käynnistyi uudelleen. Sulatusjaksojen avulla ei myöskään testien aikana saatu poistettua 

höyrystimeen tiivistinyttä vettä viemäröinnin kautta kylmähuoneen ulkopuolelle. Näin ollen 

ilman kosteuden lasku käytettävillä laitteilla ei onnistu niin, että kosteustaso saataisiin 

pysyvästi pysymään tietyssä tasossa. Testejä toteutettiin myös niin, että ilman kosteutta 

pyrittiin nostamaan vaihtamaan kylmähuoneen ilmaa eri nopeuksilla. Teoriassa hallista 
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johdetun ilman kosteuden olisi pitänyt nousta 100 % RH tasoon, mutta huomattavan suuresta 

ilmanvaihdosta huolimatta ilman kosteuden keskiarvo ei noussut tähän arvoon. Tämä johtuu 

kylmähuoneen höyrystimen ympäröivää ilmaa matalammasta lämpötilasta ja siitä johtuvasta 

kosteuden tiivistymisestä höyrystimen pinnoille. 

 

Teoreettisen taustatutkimuksen ja käytännön kokeiden pohjalta määriteltiin 

kylmähuoneeseen uudet laitteistot. Olemassa olevan kylmäkoneikon ulkoyksikkö päätettiin 

jättää käyttöön, mutta sen höyrystin korvattiin tehokkaamalla, koska alkuperäisen todettiin 

rajoittavan kylmäkoneikon tehoa. Lisäksi laitteistoon määriteltiin lisättäväksi toinen 

kylmäkoneikko, joka avustaa alkuperäistä matalammissa lämpötiloissa, jotta vaadittu 

jäähdytysteho saavutetaan. Molempien kylmäkoneikkojen käydessä saavutetaan -30°C:ssa 

vielä noin 6 kW jäähdytysteho, joka riittää kumoamaan testattavan yksikön tuottaman 

lämpökuormituksen sekä kylmähuoneen omat lämpöhäviöt. Kylmähuoneen laitteistoon 

lisätään myös höyrykostutin, jonka höyry johdetaan ilmanvaihdon avulla kylmähuoneen 

sisälle. Höyrykostuttimen avulla testattavan lämpöpumpun luo saadaan järjestettyä 

olosuhteet, joissa ilma on kyllästyskosteudessaan. 

 

Tutkimuksessa saavutettiin sille asetetut tavoitteet ja sen pohjalta rakennetaan uudet 

kylmähuoneen laitteistot. Tutkimusta myös jatketaan testauksien yhteydessä käytettävien 

anturointien ja niiden mittaustulosten analysoinnin parissa sekä kehitetään järjestelmä, jossa 

kylmähuonetta pystytään lämmittämään hallitusti testeissä, joissa testattava laite jäähdyttää 

kylmähuonetta. 
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