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Lämpöpumput ovat suosiotaan kasvattava lämmitysmuoto, josta on tarjolla useaa erilaista 

mallia käyttötarkoituksen mukaan. Myös kaukolämpöyhtiöt ovat alkaneet kiinnostua 

lämpöpumppujen tarjoamista mahdollisuuksista. Kaukolämmön paluuvirtauksessa on paljon 

energiaa, jota voidaan hyödyntää lämmityksessä. Samalla se laskee paluuvirtauksen 

jäähtymää, joka on voimalaitoksen näkökulmasta hyödyttävää. Kaukolämmöntuotannossa 

voi olla myös ongelmana se, että paluuvirtausta joudutaan apujäähdyttämään meriveteen. 

Työn tavoitteena on tutkia suunnitteilla olevaa kaukolämmön paluuvirtaukseen kytkettävää 

lämpöpumppujärjestelmää, johon liitetään aurinkosähköjärjestelmä. Tutkimuksen kohteena 

on lämmityksen ja jäähdytyksen toiminta vuositasolla. Tuloksia verrataan historiatietoihin 

ja arvioidaan uudella järjestelmällä saatavia vuosittaisia säästöjä. Työssä päästiin sellaiseen 

tulokseen, että uudella järjestelmällä voidaan päästä kohtuullisiin säästöihin ja takaisin 

maksuaikaan. Vuosittaisten säästöjen määrään ja sitä kautta kannattavuuteen vaikuttaa 

eniten, miten kaukolämpöyhtiöt hinnoittelevat paluuvirtauksen lämpöä. Avoimeksi 

tutkimuksen kohteeksi jää kyseessä olevan järjestelmän optimaalinen ajaminen 

tilannekohtaisesti säästöjen maksimoimiseksi. 
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Heat pumps are a technology that get more popular in heating buildings and they come in 

many forms depending on their specific use. Companies that provide district heat have also 

started to get interest in benefits of heat pumps in their district heating network. There is 

much energy in district heating’s return pipes that can be used with heat pumps. The heat 

pump cools down the flow of the returning water which is good from the aspect of CHP 

plant. There is also a possibility that the returning water has to be cooled to for example sea 

water. When heat pumps are taking the heat from returning water the energy can be sold 

rather than going to waste. 

The purpose of this master’s thesis was to examine a heat pump system that is connected to 

the returning water of district heating with attached photovoltaic system. The main focus is 

the functionality of heating and cooling over a reference year. The results are compared to 

the history data so it can be estimated if the investment is profitable. The result of the 

research is that the investment for the studied energy system can be reasonably profitable. 

The biggest impact on the profitability is how the company providing the district heating 

chooses to price its returning water. Questions on what the most optimal way is to use such 

a system remain open and would need more examination. 
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SYMBOLILUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

 
A pinta-ala      [m2] 

a skaalauskerroin     [-] 

C paineesta riippuva vakio    [kg/h] 

�̇�  lämpökapasiteettivirta     [W/K] 

cp ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa  [J/kgK] 

E energia       [J] 

�̇�  entalpiavirta      [W] 

h ominaisentalpia     [kJ/kg] 

i korkokanta      [-] 

j tarkasteltu vuosi     [-] 

K hinnoitteluun liittyvä kerroin    [€/kW] 

k kulmakerroin      [kg/h] 

L lämmönsiirtoalan pituus    [m] 

l latenttilämpö      [kJ/kg] 

�̇� massavirta      [kg/s] 

NPV nykyarvo      [€] 

NTU siirtoyksiköiden lukumäärä    [-] 

n tarkasteltu aikaväli     [-] 

P teho       [W] 

p paine       [Pa] 

Q lämpöenergia      [J] 

q Lämpövirta      [W] 

R nettotulo      [€] 

T lämpötila      [°C, K] 

t aika       [s] 

U lämmönläpäisyluku     [W/m2K] 

X osakuorma      [-] 

x sijainti vertikaalisesti     [m] 

Y Sovitteen vakio     [kg/h] 
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Kreikkalaiset aakkoset 

ε lämmönsiirtimen tehokkuus    [-] 

η hyötysuhde      [-] 

ρ tiheys       [kg/m3] 

Yläindeksit 

t aika 

t+Δt aika-askel 

5min viiden minuutin kuluttua 

’ kylläinen neste 

’’ kylläinen höyry 

 

Alaindeksit 

alij  alijäähtyminen 

aur  aurinko 

C  jäähdytys 

c  lauhdutin 

cond  lauhtuminen 

e  höyrystin 

evap  höyrystyminen 

H  lämmitys 

ilma  ilma 

in  sisään 

jääh  jäähdytys 

KLP  kaukolämmön paluuvirtaus 

KVV  kylmävesivaraaja 

kiin  kiinteistö 

LS  lämmönsiirrin 

LVV  lämminvesivaraaja 

meno  menovirtaus 

min  minimi 

max  maksimi 
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out  ulos 

paluu  paluuvirtaus 

R  kylmäaine 

s  sähkö 

toim  toimitalo 

tulistus  tulistuminen 

ulko  ulkotilat 

VAR  varaaja 

w  vesi 

1  järjestysluku 

2  järjestysluku 

3  järjestysluku 

3s  isentrooppinen tilapiste 

4  järjestysluku 
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1 JOHDANTO 

Suomessa kiinteistöjen lämmityksen yleisin muoto on pitkään ollut kaukolämpö. Se kattoi 

vuonna 2017 Suomen asuin- ja palvelutalojen lämmityksestä yksin lähes 50 %. Seuraavaksi 

yleisimpänä lämmitysmuotona on ollut sähkö. Kaukolämpö on kuluttajalle luotettava 

lämmitysmuoto, jossa lämpöä riittää kuluttajalle tämän tarpeiden mukaan. Nykyään kilpailu 

kasvaa ja kaukolämpö on saanut haastajia. Suosiotaan kasvattavat erilaiset 

lämpöpumppuratkaisut, kuten maalämpö. Lämpöpumppujen vahvuus on lämmönlähteen 

ilmaisuus. Kuluttaja maksaa vain lämmöntuotantoon tarvitun sähkön. Lämpöpumppujen 

suosiota kiihdyttää myös maailman tilanne, joka kannustaa ihmisiä 

ympäristöystävällisempiin teknologisiin ratkaisuihin.  

Myös kaukolämpöyhtiöt ovat kiinnostuneita lämpöpumppujen soveltamisesta 

kaukolämpöverkossa. Kaukolämmön paluuveteen kytketyillä lämpöpumpuilla voidaan 

parantaa paluuveden jäähtymää, joka on erityisen toivottua laitoksissa, jotka ovat varustettu 

savukaasun lämmöntalteenotolla. Kotkassa, joka on tämän työn tutkitun laitteiston tuleva 

sijainti, joudutaan kesäisin apujäähdyttämään kaukolämmön paluuvettä meriveteen. Näin 

paluuveteen kytketyllä lämpöpumpulla saadaan myytyä osa hukkaan menevästä energiasta. 

Työssä tutkitaan Kotkaan suunnitteilla olevaa kaukolämmön paluuvettä hyödyntävää 

järjestelmää. Järjestelmä koostuu lämpöpumpusta sekä aurinkosähköjärjestelmästä. 

Järjestelmä kykenee tuottamaan kiinteistölle sekä lämpöä että kylmää. Lisäksi on 

vaihtoehtona tuottaa lämpöä kaukolämmön menopuolelle, jolloin järjestelmä on pieni 

tuotantolaitos verkossa. Järjestelmä sisältää lämmin- ja kylmävesivaraajat, jotka 

mahdollistavat lämpöpumpun käytön ajoittamisen sähkön hinnan mukaan. 

Työn tavoitteena on mallintaa edellä kuvatun järjestelmän toimintaa ja tutkia järkeviä tapoja 

ajaa järjestelmää. Työssä käytetään kiinteistöstä saatavilla olevaa dataa ja mallinnetaan sen 

toimintaa vuositasolla. Puuttuvat tiedot arvioidaan kiinteistöstä saatavilla olevien tietojen 

perusteella. Mallinnuksessa etsitään edullisinta tapaa käyttää laitteistoa mahdollisimman 

ison säästön saavuttamiseksi verrattuna tyypilliseen kaukolämpökytkentään. Työssä 

pyritään selvittämään kaukolämmön paluuvedelle hinnoittelu, jolla investointi maksaa 
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itsensä takaisin 10 vuoden sisällä. Työn ulkopuolelle jää kuitenkin sähkönhintojen 

vaihtelulla mahdollistuvat säästöt.  

Työn rakenne alkaa teknologioiden tarkastelulla, jossa perehdytään kaukolämpöön, 

aurinkosähköön, lämpöpumppuihin ja muihin työn kannalta olennaisiin teknologisiin 

sovelluksiin. Seuraavaksi tehdään tutkittavan kiinteistön energiaselvitys. Työn kannalta on 

oleellista tietää kiinteistön lämmönkulutus ja jäähdytyksen tarve. Työn oleellisin osa on 

mallinnus. Kappaleissa käydään läpi mallinnuksessa käytettyä teoriaa. Komponenttien 

fysikaalisia suureita ja yhtälöitä käydään läpi sekä luodaan peruskäsitys mallin 

toimintarakenteista. Viimeisenä käydään tuloksia läpi, tutkitaan niiden paikkaansa 

pitävyyttä ja tehdään yhteenveto työssä saavutetuista tuloksista. 
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2 TEKNOLOGIAN TARKASTELU 

Tässä kappaleessa käsitellään tutkittavaan kiinteistöön tulevaa teknologiaa, johon sisältyy 

kolme pääpainopistettä: kaukolämpö, lämpöpumppu sekä aurinkosähköjärjestelmä. 

Kiinteistöön tuleva lämpöpumppu kytketään kaukolämpöverkkoon paluupuolelle. 

Tavoitteena lämpöpumpulla on saada tavalliseen kaukolämpökytkentään verrattuna 

enemmän etuja sekä lämmön kuluttajalle että myyjälle. Koska lämpöpumppua voidaan 

käyttää kesällä kiinteistön jäähdyttämiseen ja talvella lämmittämiseen, lämmönmyyjällä on 

mahdollisuus päästä mukaan jäähdytyksen myyntiin rakentamatta kaukokylmäverkkoa. 

Asiakkaalle se tarkoittaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmää samassa laitteessa. 

Lämpöpumpun käyttämä sähkö otetaan sähköverkosta ja kiinteistön katolle rakennettavasta 

aurinkosähköjärjestelmästä. Tässä kappaleessa myös sivutaan kaukolämmön kanssa 

kilpailevia nykyaikaisia teknologioita ja tutkitaan tulevan järjestelmän kaltaisia ratkaisuja 

muualla Suomessa. 

2.1 Kaukolämpö 

2.1.1 Yleistietoa 

Kaukolämpö on Suomessa hyvin tyypillinen lämmitysmuoto kiinteistölle. Kuvaan 1 on 

listattu lämmitysmuotojen suhteelliset osuudet asuin- ja palvelurakennuksissa vuonna 2017. 

 

Kuva 1: Lämmitysmuotojen markkinaosuudet asuin- ja palvelurakennuksissa vuonna 2017 (Energiateollisuus, 

2019) 

Kaukolämpö

46 %

Sähkö

17 %

Puu

13 %

Öljy

8 %

Lämpöpumppu

15 %

Muu

1 %
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Vuonna 2017 kaukolämmön osuus Suomen lämmityksen markkinoilla oli 46 % 

(Energiateollisuus, 2019a). Sen kaksi kovinta kilpailijaa ovat sähkölämmitys sekä kovaa 

vauhtia suosiota kasvattava maalämpö. Omakotitaloissa ja muissa pienrakennuksissa 

lämmitysmuodoilla kilpailu on kovempaa, mutta suurissa rakennuksissa kuten kerrostaloissa 

tai julkisissa rakennuksissa kaukolämpö on yleisin vaihtoehto. Silti kaukolämpö on yhä 

yleisin lämmitysmuoto myös uudisrakennuksissa. Vuonna 2018 kaukolämmön osuus 

uudisrakennuksissa oli yli 60 %, kun tosiksi suurimman osuuden saaneet erilaiset 

lämpöpumppuratkaisut kattavat alle 20 % uudisrakennuksien lämmitysmuodoista 

(Energiateollisuus 2019b). 

Kaukolämmön ympäristöystävällisyys riippuu käytetystä energialähteestä ja 

tuotantomuodosta. Suomessa kaukolämpö tuotetaan pääasiassa yhdistetyllä sähkön- ja 

lämmöntuotannolla (CHP). CHP:n lisäksi on olemassa muitakin 

kaukolämmöntuotantotapoja kuten erilaiset lämpökeskukset. Suomessa 

kaukolämmöntuotantoon käytetään biomassaa, kivihiiltä, turvetta, maakaasua, jätettä ja 

öljyä (Energiateollisuus 2019b). Näistä fossiilisten polttoaineiden osuutta pyritään jatkuvasti 

pienentämään ja biomassa kattaakin Suomessa jo noin kolmanneksen kaukolämmön 

tuotannosta (Energiateollisuus 2019b). Kotkan Energialla kaukolämmön tuotanto tapahtuu 

normaalitilanteessa biomassalla, jätteellä sekä turpeella.  

2.1.2 Toimintaperiaate 

Kaukolämmön toiminta perustuu veden varastoimaan lämpöön. Kuumaa vettä pumpataan 

kaukolämpöverkossa, jonka kuluttajapäässä on lämmönvaihdin. Lämmönvaihtimen avulla 

veteen varastoitunut lämpö saadaan siirrettyä kuluttajan lämmitysvesipiiriin esimerkiksi 

käyttövesi- tai lämmitystarkoitukseen. Veden suuri ominaislämpökapasiteetti, hyvät 

lämmönsiirto-ominaisuudet ja helppo saatavuus tekevät siitä hyvän aineen 

kaukolämpöverkkoon. Siirtynyttä lämpötehoa voidaan kuvata yhtälöllä (1). 

𝑞 = �̇�(ℎ𝑖𝑛 − ℎ𝑜𝑢𝑡) = �̇�𝑐�̅�(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑢𝑡)      (1) 

jossa q lämpöteho     [W] 

 �̇� massavirta     [kg/s] 

 Tin veden lämpötila ennen lämmönvaihdinta [°C] 

 Tout veden lämpötila lämmönvaihtimen jälkeen [°C] 
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 cp veden ominaislämpökapasiteetti  [J/kgK] 

Lämmönvaihtimelle menevää kaukolämpövettä kutsutaan myös menovedeksi. Vastaavasti 

lämmönvaihtimen jälkeen verkkoon palaavaa vettä kutsutaan paluuvedeksi. Tyypillinen 

menoveden lämpötila on kesällä noin 80 °C:ta. Talvella menoveden lämpötila voi nousta 

jopa 120 °C:seen. Kaukolämpöverkossa putket jaetaan meno- ja paluuputkiksi, jotka 

menevät vierekkäin tyypillisesti maan alla.  

Putkien kiinnivaahdotus on tyypillinen ratkaisu kaukolämpöputkille. Kiinnivaahdotuksessa 

putken suojakuoren ja putken väliin tulee tiivis eriste. On olemassa myös putkia, joissa 

putken ja eristeen välissä on tyhjää tilaa. Tilanteessa, jossa putki käy vuotamaan, 

kiinnivaahdotus estää, ettei kaukolämpövesi kulje putken ja eristeen välissä kaivoon taikka 

käyttäjän lämmönjakohuoneeseen. Lämmönsiirtimiä on useita erilaisia riippuen 

valmistajasta. Nykyään kuitenkin käytössä olevat kaukolämmönvaihtimet ovat 

levylämmönsiirtimiä kompaktin kokonsa vuoksi.  

2.1.3 Kaukolämmön hinnoittelu 

Kaukolämmön myyntihintaan vaikuttavat useat tekijät. Hintapäätöksessä kaukolämmön 

tuottaja ottaa huomioon käytetyt polttoaineet ja tuotantokustannukset.  Käytettyjen 

polttoaineiden osuudet kaukolämmöntuotannossa Kotkan Energialla on esitetty kuvassa 2. 

 

Kuva 2: Kotkan energian käyttämät polttoaineet lämmöntuotannossa vuonna 2017 (Kotkan Energia Oy 

2019a). 

Puu
49,9%

Jäte
26 %
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Kotkan energialla n. 50 % tuotetusta kaukolämmöstä on peräisin biopolttoaineista. 

Huomioitavaa on myös hyötyvoimalaitokselta saatavan jäteperäisen energian osuus, joka on 

26 %. Näin ollen kalliiden polttoaineiden, kuten maakaasu ja öljy, käyttö on hyvin vähäistä. 

(Kotkan Energia Oy 2019a).   

Kotkan Energia laskuttaa kaukolämpöasiakasta perusmaksulla ja energiamaksulla. 

Perusmaksu on kiinteä kulutuksesta riippumaton hinta, joka määräytyy laskutustehon 

mukaan. Taulukossa 1 on esitetty Kotkan Energian perusmaksun hinnoittelu. 

Taulukko 1: Kaukolämmön perusmaksun hinnoitteluperusteet 1.1.2019 alkaen Kotkan Energialla (Kotkan 

Energia Oy 2019b) 

Sopimusteho P [kW] Perusmaksu [€/vuosi] 

6,5–45 𝐾 ∙ (44 ∙ 𝑃) 

45–115 𝐾 ∙ (135 + 41 ∙ 𝑃) 

115–465 𝐾 ∙ (2435 + 21 ∙ 𝑃) 

yli 465 𝐾 ∙ (7085 + 11 ∙ 𝑃) 

 

 

Taulukkoa luetaan kiinteistössä olevan sopimustehon perusteella. Sopimusteho määritetään 

rakennuksen suurimman tehontarpeen mukaan -29 °C ulkolämpötilassa. Perusmaksun määrä 

saadaan selville valitsemalla taulukosta oikea yhtälö sopimustehon mukaisesti. Muuttuja K 

on välillä 0,9–1,15 kiinteistön tyypin (pientalo, rivitalo jne.) mukaan. (Kotkan Energia Oy 

2019b).  

2.2 Lämpöpumput  

Lämpöpumput ovat koneita, joilla saadaan lämpöenergiaa siirrettyä kylmemmästä 

kuumempaan. Tämä saadaan aikaiseksi kylmäaineen höyrystymis- ja 

lauhtumisominaisuuksien avulla. Paluuvirtauslämpöpumppu on sovellus lämpöpumpusta, 

joka ottaa lämpöenergiansa kaukolämmön paluuvirtauksesta. Tässä kappaleessa puhutaan 

teoreettisesta näkökulmasta lämpöpumppujen toiminnasta ja käytöstä. Kappaleessa 
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tutustutaan lämpöpumppuprosessin vaiheisiin, kylmäaineisiin ja lämpöpumppujen 

käyttökohteisiin. Varsinainen kaukolämmön paluuvirtauslämpöpumpun laskenta tapahtuu 

energianjärjestelmän mallinnus -kappaleen yhteydessä.  

2.2.1 Toimintaperiaate 

Lämpöpumpussa on 4 olennaista komponenttia, jotka ovat höyrystin, kompressori, lauhdutin 

ja paisuntaventtiili. Lämpöpumpun toimintaperiaate on yksinkertaistettu kuvaan 3. 

 

Kuva 3: Lämpöpumpun toimintaperiaate 

Kompressorilla luodaan höyrystimelle alipaine, joka saa kiertoaineen höyrystymään 

höyrystimessä. Höyrystin on lämmönsiirrin, jossa toisella puolella virtaa kylmäaine ja 

toisella neste, josta halutaan siirtää lämpöä. Höyrystynyt kylmäaine joutuu kompressorin 

jälkeen korkeampaan paineeseen ja se tiivistyy takaisin nesteeksi lauhduttimessa luovuttaen 

lämpöä. Lauhduttimen toisella puolella virtaa fluidi, joka vastaanottaa lämmön ja siirtää siitä 

esimerkiksi lämmönvaraajaan. Paisuntaventtiilin tehtävä on säädellä kylmäaineen kiertoa 

niin, että kylmäaine on aina tulistunutta höyrystimen jälkeen.  

Lämpöpumput voidaan jakaa invertteriohjattuihin ja päällä-pois tyyppisiin ratkaisuihin. 

Päällä-pois tyyppisessä ratkaisussa kompressori pyörii verkkovirran taajuuden mukaisella 
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kierrosnopeudella ja sammuu kun asetettu lämpötila on tavoitettu. Invertteriohjatussa 

lämpöpumpussa vaihtovirran taajuutta ohjataan invertterin eli taajuusmuuttajan avulla. 

Etuna tässä ratkaisussa on pidemmät kompressorin käyntiajat, joka pidentää sen käyttöikää 

verrattuna päälle-pois tyylisiin ratkaisuihin. (Motiva 2018b) 

2.2.2 Kylmäaineet 

Kylmäaineella tarkoitetaan lämpöpumpun sisällä kiertävää yhdistettä. Kylmäaine tulee 

valita aina käyttökohteen ja lämpötilatasojen mukaan.  Esimerkiksi maalämpöpumpun 

tapauksessa lämmönlähteenä toimii maaperä. Tällöin höyrystymislämpötilan tulee olla 

matalampi kuin maaperän lämpötila. Paluuvirtauslämpöpumpussa höyrystymislämpötilaa 

voidaan pitää korkeammalla, koska kaukolämmön paluuvesi on tyypillisesti 40°C – 50 °C 

lämpöistä. 

Kylmäaineista käytetään tyypillisesti R-koodimerkintää. Yksi tyypillinen kylmäaine, jota 

käytetään ilmastointi- ja jäähdytysratkaisuissa, on R134a eli tetrafluorietaani (AGA 2019). 

Jokaiselle kylmäaineelle on myös arvioitu ilmastonlämpenemispotentiaali, josta käytetään 

termiä GWP-luku. GWP on suhdeluku, jossa vertailukohtana toimii hiilidioksidin ilmastoa 

lämmittävä vaikutus (Suomen kylmäaineyhdistys Ry 2017). R134a:lla GWP-luku on 1430 

(Suomen kylmäaineyhdistys Ry 2017). Jatkuvasti kiristyvä ilmastopolitiikka on luonut 

tarvetta kehittää entistä pienempien GWP-lukujen kylmäaineita. Esimerkiksi R134a:lle 

kehitetty korvaaja R450a on ilmastonlämpenemispotentiaaliltaan 58 % matalampi (A-GAS).  

Kylmäaineita on hyvin laaja kirjo erilaisilla aineominaisuuksilla. Niiden aineominaisuuksia 

tyypillisesti visualisoidaan log p, h -tasolla. Kuvassa 4 on esitetty kylmäaine R410a:n (log 

p, h) -taso.  
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Kuva 4: R410a:n log p, h -taso (Bell et al. 2014) 

Y-akselilla on logaritmisesti esitetty paineasteikko ja x-akselilla kylmäaineen 

ominaisentalpia. Musta viiva, joka muodostaa evän muotoisen alueen, on kylmäaineen 

kylläisyyskäyrä. Käyrän korkeimmassa kohdassa, on kylmäaineen kriittinen piste. Kaikki 

pisteet käyrän muodostaman alueen ulkopuolella ovat kylläisen höyryn tai nesteen 

tilapisteitä riippuen siitä, ovatko ne kriittisen pisteen oikealla vai vasemmalla puolella. Log 

p, h -tasoon perehdytään lisää mallinnuksen yhteydessä.  

2.2.3 Lämpöpumpputyypit 

Lämpöpumppuja luokitellaan niiden lämmönlähteen ja kohteen mukaan. Tyypillistä 

käytettyä sanastoa ovat esimerkiksi sanat ilmalämpöpumppu, ilma-vesilämpöpumppu ja 

maalämpöpumppu. Ilmalämpöpumppu nimitys kertoo, että lämpöpumpun lämmön lähteenä 

toimii esimerkiksi ulkoilma. Ilma-vesilämpöpumppu nimitys kertoo, että lämmönlähteenä 

on ilma. Sen lisäksi tarkennetaan, että ilmasta saatu lämpö siirretään lauhduttimella veteen, 

joka voi olla esimerkiksi kiinteistön käyttövettä tai patterikierron vettä. Työssä tarkasteltu 

kaukolämmön paluuvirtauslämpöpumppu on tyypiltään vesi-vesilämpöpumppu. 

Lämmitysasetuksessa höyrystimen lämmönsiirtimen läpi virtaa kaukolämmön 

paluuvirtausvettä. Lauhduttimella lämpö siirretään vesikiertoon, joka lämmittää 

lämminvesivaraajaa.  

Lämpöpumput asennetaan osaksi jo valmista kiinteistön energiajärjestelmää tai 

pääsääntöiseksi energian lähteeksi. Esimerkiksi ilma-ilmalämpöpumppu asennetaan jo 

valmiin lämmitysjärjestelmän rinnalle. Sillä voidaan lämmittää huoneilmaa, mutta se ei 
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kuitenkaan pysty hoitamaan koko rakennuksen lämmitystä kovalla pakkasella, eikä 

lämmittämään käyttövettä. Kaukolämmön paluuvirtauslämpöpumppu on esimerkki 

järjestelmästä, jonka tarkoitus on tuottaa kaikki kiinteistön käyttämä energia ilman toista 

lämmönlähdettä. Tyypillisesti lämpöpumppujen, kuten maalämpöpumpun, rinnalle 

asennetaan varalämmönlähde, jolla halutaan varmistaa lämmön saatavuus kovan kulutuksen 

aikana (JH-lämpö 2019).  

2.2.4 Lämpöpumpun tehokerroin 

Lämpöpumppujen toiminta riippuu pitkälti niiden käyttökohteesta. Saatu hyöty riippuu 

lämmönlähteen lämpötilasta sekä lämpötilasta, joka pitää lauhduttimella saavuttaa. 

Toimintaa kuvataan usein suhteella, joka kertoo, kuinka monta yksikköä energiaa pystytään 

siirtämään käyttöön yhdellä yksiköllä sähköä.  Tällä suhteella on useampia käytössä olevia 

nimiä kuten lämpöpumpun hyötysuhde, tehokerroin tai COP-kerroin. COP-kerroin tulee 

englannin kielen sanoista Coefficient of Performance. Matemaattisesti se määritellään 

lämmitykselle 

𝐶𝑂𝑃𝐻 =
𝑄𝐻

𝑊𝑠
          (2) 

jossa COPH lämmityksen tehokerroin    [-] 

QH lauhduttimen siirtämä lämpöenergia   [J] 

Ws lämpöenergian siirtoon käytetty työ sähköstä  [J] 

Vastaavasti, jos lämpöpumppua käytetään viilentämistarkoituksessa, COP-kerroin on 

saadun viilennystehon ja käytetyn sähkötehon suhde.  

 

𝐶𝑂𝑃𝐶 =
𝑄𝐶

𝑊𝑠
          (3) 

 jossa COPC jäähdytyksen tehokerroin    [-] 

  QC höyrystimen siirtämä lämpöenergia   [W]  
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Jäähdytyksen tehokertoimesta käytetään myös nimitystä Energy Efficiency Ratio eli EER 

(RefGroup Oy 2019). Lämmitys- ja jäähdytystehokerrointen välillä vallitsee seuraava 

yhteys, joka seuraa siitä, että lämmitysteho on jäähdytystehon ja sähkötehon summa. 

𝐶𝑂𝑃𝐶 = 𝐶𝑂𝑃𝐻 − 1         (4) 

Lämpöpumpun tehokerroin riippuu vahvasti sen lämpötilatasoista. Mitä lähempänä 

höyrystymis- ja lauhtumislämpötila ovat toisiaan, sitä vähemmän tarvitaan sähkötehoa 

kompressorilta.  Esimerkiksi ilmalämpöpumppu, joka ottaa lämmön ulkoilmasta, kuluttaa 

enemmän sähköä talvella kuin keväällä saavuttaakseen saman loppulämpötilan.  

Kun valmistaja ilmoittaa lämpöpumpun tehokertoimen, se on ilmoitettu tietyssä 

lämpötilassa, joka voi vaihdella valmistajan käyttämän standardin mukaan (Nilan 2019). 

Selkeämpi lämpöpumpun toimintaa kuvaava luku on SCOP eli Seasonal Coefficient of 

Performance. Se kuvaa lämpöpumpun vuotuista hyötysuhdetta, toisin kuin COP, joka kertoo 

vain tietyn toimintapisteen arvon. Esimerkiksi maalämpöpumpun SCOP on 

patterilämmitteisessä talossa tyypillisesti pienempi kuin lattialämmitteisessä talossa (Tom 

Allen Senera 2019).  

2.3 Aurinkosähköjärjestelmät 

Aurinkosähköä voidaan tuottaa kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on valosähköiseen 

ilmiöön perustuvat aurinkopaneelit. Aurinkopaneeli on puolijohteesta valmistettu levy, 

johon syntyy sähkömagneettisen säteilyn vaikutuksesta jännite-ero (Ahjo Energia 2019). 

Aurinkopaneelit soveltuvat sekä yksittäiskäyttäjän pienenergian tuotantoon esimerkiksi 

omakotitalon katolle että isoiksi kokonaisuuksiksi. Aurinkosähköä voidaan tuottaa myös 

kohdistamalla auringonsäteet peileillä pieneen pinta-alaan, minkä avulla saadaan vesi 

höyrystymään.  

Käytettävissä olevan aurinkoenergian määrä riippuu Suomessa maantieteellisestä sijainnista 

ja vuodenajasta. Kuvassa 5 on esitetty ilmatieteen laitoksen laskema suoran säteilyenergian 

määrä kuukausittaisesti Vantaalla.  
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Kuva 5: Säteilyenergian määrä neliötä kohden vaakatasolle Vantaalla (Ilmatieteenlaitos 2019). 

Kuvassa 5 näkyy vuoden ajan merkitys pinnalle osuvasta auringon säteilyenergiasta. 

Aurinkopaneeli ei pysty kuitenkaan hyödyntämään kaikkea auringon energiaa. Esimerkiksi 

Helenin tarjoama aurinkopaneelijärjestelmä tuottaa vuodessa yhteensä noin 148 kWh/m2 

(Helen 2019). Saatuun sähkötehoon vaikuttaa paneelin hyötysuhde, kallistuskulma ja 

maantieteellinen sijainti.  
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3 KIINTEISTÖN ENERGIASELVITYS 

Tässä kappaleessa käsitellään energiankulutusta tutkittavassa kiinteistössä, joka on 

käyttötarkoitukseltaan konserttitalo. Kappaleessa tutkitaan kiinteistön lämmitystä ja 

jäähdytystä. Energiaselvitys on merkittävä osa arvioitaessa uuden ratkaisun kannattavuutta. 

Tärkeätä on selvittää lämmityksen ja jäähdytyksen tarve, jotka tässä työssä arvioidaan 

vuositasolla. Kiinteistön sähkönkäyttö muun kuin lämpöpumpun osalta jätetään työn 

ulkopuolelle, koska työn painopiste on uuden järjestelmän tuoma hyöty jäähdytyksen ja 

lämmityksen osalta. 

Kiinteistön lämmitys tähän mennessä on toteutettu kaukolämmöllä. Lämmitys voidaan jakaa 

kahteen osaan, jotka ovat kiinteistön lämmitys ja käyttöveden lämmitys.  Kaukolämmöstä 

kiinteistö maksaa perusmaksua sekä energiamaksua. Lämmityksen lisäksi kiinteistö maksaa 

energiajärjestelmän kuluttamasta sähköstä. Lämmityksen kiertovesipumput kuluttavat 

hieman sähköä, mutta eniten sähköä voi olettaa kuluvan rakennuksen jäähdyttämiseen. 

Rakennuksen käyttötarkoitus vaikuttaa energiaselvityksessä käytettyjen energiamuotojen 

jakautumiseen. Huomioitavaa on, että rakennuksen yhteydessä on ravintola, joka käyttää 

lämmintä vettä päivittäin. Sen sijaan rakennuksessa ei asu montaa ihmistä, joten voi olettaa, 

että lämmintä vettä ei mene juurikaan muuhun kuin ravintolan käyttöön. Uuden 

energiajärjestelmän mallinnuksen kannalta on oleellista tietää, miten lämmityksen ja 

käyttöveden käyttö jakaantuu. 
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3.1 Lämmitys 

 Kiinteistössä lämmitys on toteutettu 3-piirisellä kaukolämmönsiirtimellä. Sillä tuotetaan 

lämpöä patteriverkostoon, käyttöveteen ja ilmanvaihtoon.  Vanhan energiajärjestelmän 

kytkentäkaavio on esitetty kuvassa 6.  

 

Kuva 6: Kiinteistön vanhaksi jäävän lämmitysjärjestelmän kytkentäkaavio. 

Vasemman puoleisin lämmönsiirrin kuvassa 6 on käyttövedelle, keskimmäinen 

lämmitysverkostolle ja oikean puoleisin ilmanvaihdolle. Jokainen piiri mitoitetaan 

kiinteistön oman tarpeen mukaan ja se vaihtelee rakennuskohtaisesti.  

Kiinteistön lämmityskustannukset ovat vuodenajasta riippuvaisia. Kustannukset kasvavat 

lämmityskauden alettua säiden kylmetessä syksyllä ja pienenevät ilmojen lämmetessä. 

Lämpökeskus säätelee lämmityksen tarvetta oman säätökäyränsä mukaisesti. Säätökäyrässä 

asetetaan patteriverkoston menoveden lämpötila ulkolämpötilan funktiona (Motiva, 2018a). 

Kuvassa 7 on esitetty kiinteistön käyttämä lämmitysteho liukuvana keskiarvona viikon 

pituisilla otoksilla marraskuusta 2017 marraskuuhun 2018.  
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Kuva 7: Liukuva keskiarvo kiinteistön vuoden lämmitystehon käytöstä 

Kuvasta 7 voidaan huomata tyypillinen lämmityksen tarpeen vaihtelu vuodenajan mukaan. 

Vuonna 2018 kiinteistö on saavuttanut lämmitystehonkäytön huipun helmikuun lopussa. 

Kuvassa 8 on esitetty rakennuksen lämmitystehon käyttö helmikuussa tunneittain päivän 

aikana. 

 

Kuva 8: Lämmitystehon käyttö tunneittain helmikuussa. 

Kuvasta 8 näkyy kellonajan merkitys lämmitystehon käyttöön. Yöllä lämmitystehoa 

käytetään ainoastaan rakennuksen lämmitykseen. Kuvassa 8 näkyy noin 50 kW nopea tehon 

kasvu aamulla, joka voi selittyä esimerkiksi ilmanvaihdon päälle kytkeytymisestä. Kesän 

lämmitystehon käyttöä on myös hyvä tutkia, sillä se eroaa merkittävästi lämmityskaudesta. 

Vuorokauden lämmitystehon käyttö tunnin välein on esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9: Lämmitystehon käyttö heinäkuussa 

Kuvan 9 tiedot on otettu 5.7.2018, jolloin lämpötila on pysynyt koko vuorokauden yli +15 

°C. Kuvassa näkyvä tehon heilahtelu johtuu todennäköisesti tehonmittauslaitteiden ja 

säätölaitteiden tarkkuuden yhteisvaikutuksesta. Kesällä säätöventtiilin ollessa melkein 

kiinni, säädin ei välttämättä löydä sopivaa aukioloasentoa, ja venttiili avautuu ja sulkeutuu 

toistuvasti. 

3.2 Jäähdytys 

Kiinteistöstä ei ole saatavilla jäähdytykseen liittyvää dataa ja työssä joudutaan pitkälti 

olettamaan jäähdytyksen tarve. Lämpöpumppu tulee korvaamaan kiinteistön aiemman 

jäähdytysjärjestelmän kokonaan. Vaikka historiatietoa olisi saatavilla se ei olisi 

käyttökelpoista. Kiinteistön omistajien mukaan jäähdytyksen käyttö tulee lisääntymään, eikä 

edellinen järjestelmä kyennyt täyttämään kaikkea jäähdytyksen tarvetta. Kiinteistön 

vuotuiseksi jäähdytyksentarpeeksi arvioitiin noin 150 MWh. Arvion on tehnyt Ville Terävä 

KymiSolar Oy:stä ja se perustuu kiinteistön omistajalta saatuihin tietoihin. Tämän kappaleen 

tarkoitus on selventää lukijalle kiinteistön tämän hetkistä tilannetta jäähdytyksen osalta. 

Tarkemmat yksityiskohdat, miten jäähdytyksen käyttö arvioidaan mallinnuksessa, on 

esitetty myöhemmässä vaiheessa työtä. 
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Tämän hetken jäähdytys on toteutettu lauhduttamalla lämpö ulkoilmaan. Uuteen 

järjestelmään verrattuna tällä tavalla kaikki jäähdytyksessä siirtyvä lämpö jää 

hyödyntämättömänä ulkoilmaan. Kaukolämmön paluuvirtauslämpöpumpulla lämpöä on 

mahdollista siirtää kaukolämmön menopuolelle. Näin kiinteistö voi toimia pienenä 

uusiutuvan energian tuotantolaitoksena. Tuotetusta lämmöstä kompressorin sähkön osuus 

on ainoa, mikä voi olla peräisin sähköverkosta, mutta myös aurinkopaneeleista joko osittain 

tai kokonaan. Muu energia on auringon lämmittämää ilmaa ja näin ollen uusiutuvaa.  
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4 ENERGIAJÄRJESTELMÄN MALLINNUS 

Tässä kappaleessa perehdytään kiinteistöön tulevan energiajärjestelmän mallintamiseen. 

Päätavoitteeksi mallintamiselle asetetaan järjestelmän toiminta vuositasolla ja sen vertailu 

perinteiseen kaukolämpöliittymään. Vuositason vertailu tapahtuu vuoden 2017 

lämmönkulutustilastoista, jotka on kirjattu joka tunnilta. Lisäksi käytetään hyödyksi 

rakennuksen vanhoja suunnitelmia, jotta voidaan arvioida tiettyjä lämmityksen 

toimintapisteitä. Aurinkosähköjärjestelmää arvioidaan suhteuttamalla Kotkan Energia Oy:n 

toimitalon katolta mitattuja aurinkosähköntuottoja konserttitaloa varten. Jäähdytyksen 

tarvetta arvioidaan ulkoilman lämpötilalla, koska siitä ei ole olemassa historiatietoja. 

Energiajärjestelmässä on käytössä 7 toiminta-asetusta, jotka on esitetty taulukossa 2. 

Taulukossa TKLP tarkoittaa kaukolämmön paluuvettä ja TVAR varaajan lämpötilaa. 

Taulukko 2: Lämmitysjärjestelmän toiminta-asetukset 

Moodi Selite 

Moodi 1 Lämmöntuotanto lämpöpumpulla varaajaan, kun TKLP < TVAR 

Moodi 2 Lämmöntuotanto lämpöpumpulla varaajaan, kun TKLP > TVAR 

Moodi 3 Lämmöntuotanto kaukolämmön paluuvirtauksesta varaajaan ilman 

lämpöpumppua 

Moodi 4 Lämmöntuotanto kaukolämmön menovirtauksesta varaajaan (perinteinen 

kaukolämpöliittymä) 

Moodi 5 Lämmöntuotanto kaukolämmön menovirtaukseen 

Moodi 6 Lämmön ja jäähdytyksen yhteistuotanto kylmä- ja lämminvesivaraajiin 

Moodi 7 Jäähdytyksen tuotanto varaajaan ja lämmön tuotanto verkkoon 
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Suunnittelun lähtökohta järjestelmälle on pystyä tuottamaan lämpöä niin, että lämpöä ei 

koskaan tarvitsisi tuottaa kaukolämmön menovirtauksesta. Kesällä paras hyöty saadaan 

jäähdytyksen ja lämmityksen yhteistuotannolla. Kuitenkin kesällä lämmönkäyttö koostuu 

pääosin vain lämpöisen käyttöveden käytöstä, joten kun varaaja on täysi, lauhduttimen 

tuottama lämpöteho täytyy ohjata kaukolämmön menovirtaukseen. Todellisessa 

järjestelmässä on mahdollisuus myös siirtää lämpö muualle, mutta se on jätetty tämän työn 

ulkopuolelle. 

Tämän työn kannalta eniten tutkittavat moodit ovat 1, 2, 3, 6 ja 7. Moodia 3 voidaan 

käyttää tilanteessa, jossa varaajan lämpötila on pienempi kuin kaukolämmön paluuvesi. 

Moodin 4 kannattavuus riippuu siitä, onko kaukolämpöyhtiö valmis maksamaan hyvitystä 

kaukolämmön tuotannosta verkkoon. Kuvissa 10, 11, 12, 13 ja 14 on esitetty työn kannalta 

tärkeimmät kytkentöjen periaatekuvat. 

 

Kuva 10: Periaatekuva varaajan lämmityksestä lämpöpumpulla 
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Kuva 11: Periaatekuva yhteistuotantomoodista 
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Kuva 12: Periaatekuva jäähdytysmoodista 
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Kuva 13: Periaatekuva kaukolämmön tuotannosta 
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Kuva 14: Periaatekuva lämmityksestä ilman lämpöpumppua 

Kuvissa lyhenne KLPVLP tulee sanoista kaukolämmön paluuvirtauslämpöpumppu ja LS 

sanasta lämmönsiirrin. Todellisuudessa kytkennät ovat monimutkaisemmat, mutta kuvat 

antavat tarpeeksi tarkan kuvan ymmärtämään taserajat ja virtaussuunnat.  
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4.1 Lämpöpumpun toiminnan mallintaminen 

Kappaleessa 2.2.1 on käyty yleistasolla läpi lämpöpumpun toimintaperiaate. Mallintaakseen 

lämpöpumpun toimintaa täytyy tietää järjestelmän lämpötilatasot, kompressorin toiminta eri 

pisteissä, sekä kylmäaineen ominaisuudet (log p, h) -tasossa. Myös lämmönsiirtimien 

toimintaa kylmäaineen ja toisiopuolten välillä, sekä höyrystimessä että lauhduttimessa, tulee 

arvioida. Kuvassa 15 on esitetty lämpöpumppuprosessi ja sen vaiheet (log p, h) -tasossa. 

 

Kuva 15: Lämpöpumppu prosessi (log p, h) -tasossa (Bell et al. 2014) 

Kuvaan 15 merkityt numerot 1–4 kuvaavat prosessin eri vaiheita, jotka ovat 

numerojärjestyksessä: 1 höyrystyminen ja tulistuminen vakiopaineessa p1, 2 paineen korotus 

kompressorissa, 3 lauhtuminen vakiopaineessa p2, 4 isentalpinen paisunta 

paisuntaventtiilissä. Kuvassa näkyvät muuttujat selitetään kappaleen edetessä. 

Mallinnukseen käytetään R134a kylmäainetta, joka on yleinen kylmäaine lämpöpumpuissa 

(AGA 2019). Kylmäainekierron aineominaisuuksien määrittämiseen käytetään CoolProp-

sovellusta, joka on ilmainen C++ pohjainen kirjasto usean eri kylmäaineen 

aineominaisuuksille (CoolProp 2019).  

Lämpöpumppuprosessin mallinnus tapahtuu pääsääntöisesti termodynamiikan 

lainalaisuuksien ja yhtälöiden pohjalta. Joissain välivaiheissa käytetään kuitenkin 

yksinkertaistuksia laskennan nopeuttamiseksi. Osaan yksinkertaistuksista on otettu mallia 

Oilonin tekemän lämpöpumppuohjelman Oilon Selection Toolin pohjalta. Mallia on otettu 
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höyrystymis-, lauhtumis-, alijäähtymis- ja tulistuslämpötilojen määrittämisessä kappaleisiin 

4.2.1 ja 4.2.3. Höyrystymis- ja lauhtumislämpötiloja käytetään paineiden määrittämiseen 

lauhduttimessa ja höyrystimessä kappaleissa 4.2.1, ja 4.2.3. Alijäähtymislämpötilan avulla 

lasketaan kylmäaineen tilapiste lauhduttimen jälkeen. Tulistuslämpötilan avulla lasketaan 

kylmäaineen tilapiste ennen kompressoria. Lisäksi Oilon Selection Toolista on kerätty dataa 

kompressorin mallintamiseen kappaleessa 4.2.2. 

4.1.1 Höyrystin 

Höyrystyminen on prosessi, jossa aine muuttaa olomuotoaan sitoen itseensä lämpöä. 

Höyrystymisen aikana lämpötila pysyy vakiona, kunnes faasimuutos on tapahtunut 

kokonaan ja aine on kylläistä höyryä. Faasimuutoksen entalpian kasvu voidaan määrittää 

yhtälöllä (5). 

∆ℎ𝑒𝑣𝑎𝑝 = ℎ′′(𝑝𝑒) − ℎ′(𝑝𝑒) = (1 − 𝑥) ∙ 𝑙𝑅(𝑝𝑒)   (5) 

jossa Δhevap  höyrystymisen entalpiamuutos   [kJ/kg] 

 h’’ kylläisen höyryn ominaisentalpia   [kJ/kg] 

 h’ kylläisen nesteen ominaisentalpia   [kJ/kg] 

 x höyrypitoisuus      [-] 

 lR kylmäaineen latenttilämpö    [kJ/kg] 

 pe kylmäaineen paine höyrystimellä   [Pa] 

Höyrystimessä tapahtuu myös kylmäaineen tulistumista, jota säätää paisuntaventtiili. 

Oletetaan, että lämpöpumpussa tapahtuva tulistuminen on vakio riippumatta 

virtausolosuhteista yhtälön (6) mukaisesti. 

 𝑇2 = 𝑇′′(𝑝𝑒) + ∆𝑇𝑡𝑢𝑙𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠       (6) 

jossa T2  tulistuneen höyryn lämpötila   [°C]  

T’’(pe)  höyrystymislämpötila paineessa p2  [°C] 

ΔTtulistus tulistuneen ja kylläisen höyryn lämpötilaero [°C] 

Kylmäaineen tilapiste höyrystimen jälkeen voidaan määrittää siis yhtälöllä (7). 

ℎ2 = ℎ(𝑝𝑒 , 𝑇2)         (7) 

jossa h2 kylmäaineen entalpia höyrystimen jälkeen  [kJ/kg] 

Entalpia muutos tulistuksessa on 
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∆ℎ𝑡𝑢𝑙𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠 = ℎ2 − ℎ′′        (8) 

kokonaisentalpian muutos höyrystimellä voidaan esittää yhtälöllä (9). 

∆ℎ1 = ∆ℎ𝑒𝑣𝑎𝑝 + ∆ℎ𝑡𝑢𝑙𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠        (9) 

Höyrystimessä tapahtuva lämmönsiirto voidaan esittää myös tosiopuolen kautta yhtälöllä 

(10). 

𝑃𝑒 = �̇�𝑤,𝑒𝑐𝑝,𝑤(𝑇𝑤,𝑖𝑛,𝑒 − 𝑇𝑤,𝑜𝑢𝑡,𝑒)       (10) 

jossa  Pe  höyrystimen teho   [kW] 

 ṁw,e  veden massavirta höyrystimellä [kg/s] 

 cp,w  veden ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 

 Tw,in,e  veden lämpötila sisääntulossa  [°C] 

 Tw,out,e  veden lämpötila ulostulossa  [°C] 

Stationääritilassa taserajan sisään ja ulostulevat energiavirrat ovat yhtä suuria. Höyrystimen 

energiatase on esitetty yhtälössä (11). 

�̇�𝑤,𝑒𝑐𝑝,𝑤(𝑇𝑤,𝑖𝑛 − 𝑇𝑤,𝑜𝑢𝑡) = �̇�𝑅∆ℎ1     (11) 

jossa �̇�R kylmäaineen massavirta [kg/s] 

Höyrystimessä tapahtuvat lämpötilojen muutokset voidaan esittää lämmönsiirtimen 

suhteellisen pituuden x/L funktiona jossa  

 x sijainti lämmönsiirtimen alkupäästä nähden [m] 

 L lämmönsiirtoalan kokonaispituus  [m] 

Periaate on esitetty kuvassa 16. 
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Kuva 16: Lämmönsiirto höyrystimessä 

Kuvassa 16 on merkitty y-akselille lämpötila ja x-akselille suhteellinen etäisyys 

lämmönsiirtimessä sisääntulosta ulostuloon. Nuolet kertovat nesteen kulkusuunnan 

lämmönsiirtimessä eli kuvan tapauksessa toisio- ja ensiöpuoli virtaavat toisiaan vastaan. 

Tällöin puhutaan vastavirtalämmönsiirtimestä (Incropera et al. 2015, 715). 

Lämmönsiirtimen kyky siirtää lämpöä on usean muuttujan kuten virtausnopeuden, tiheyden, 

ja virtauskanavan poikkipinta-alan funktio. Todellisuudessa lämpöpumppu on myös 

dynaaminen jatkuvassa aikariippuvuudessa oleva kokonaisuus. Laskennan 

yksinkertaistamiseksi, ja koska lämmönsiirtimen tarkasta toiminnasta ei ole saatavilla 

tietoja, oletetaan vakio lämpötilaero höyrystymislämpötilan ja toisiopuolen ulostulon 

lämpötilan kanssa. Malli valitsee höyrystymislämpötilan yhtälön (12) mukaisesti. 

 𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 = 𝑇1 = 𝑇𝑤,𝑜𝑢𝑡,𝑒 − ∆𝑇𝑒       (12) 

jossa Tevap höyrystymislämpötila  [°C] 

 ΔTe höyrystimen asteisuus  [°C] 

Kuvan 16 tapauksessa höyrystymislämpötila on 25 °C ja asteisuus on 6 °C, jolloin vesi 

jäähtyy 31 °C:een.  
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4.1.2 Kompressori 

Kompressorissa tulistuneen höyryn painetta ja lämpötilaa korotetaan tasolle, josta se voi 

lauhtua takaisin nesteeksi lauhduttimessa. Kylmäainetta ei voida kohdella ideaalikaasuna ja 

siksi kompressorin laskennassa täytyy käyttää hyödyksi CoolProp-ohjelman tarjoamia 

aineominaisuuskirjastoja. Kompressorissa tapahtuvaa entalpian muutosta voidaan laskea 

isentrooppihyötysuhteen avulla, jonka määritelmä on esitetty yhtälössä (13). 

𝜂𝑠 =  
ℎ3𝑠−ℎ2

ℎ3−ℎ2
          (13) 

jossa ηs isentrooppihyötysuhde    [-] 

 h2 ominaisentalpia ennen puristusta   [kJ/kg] 

 h3s isentrooppinen ominaisentalpia puristuksen jälkeen [kJ/kg] 

 h3 todellinen ominaisentalpia puristuksen jälkeen [kJ/kg] 

Isentrooppihyötysuhde kompressorissa vaihtelee riippuen toimintapisteestä, mutta tässä 

työssä sen on oletettu olevan vakio 0,7 koko toiminta-alueella. Tarkempaa laskentaa varten 

pitäisi tietää käytössä olevan kompressorin tunnuskenttä.  

Tietoa kompressorin toiminnasta on saatu keräämällä dataa Oilonin Selection Tool -

ohjelmasta. Selection Tool on sovellus, joka kertoo valitun lämpöpumpun toiminnasta 

valituissa lämpötiloissa. Tietojen pohjalta kompressorille on tehty yhtälön (14) mukainen 

lineaarinen sovite. 

�̇�𝑅 = 2𝑋 ∙ [𝑘(𝑝𝑒) ∙
𝑝𝑐

𝑝𝑒
+ 𝑌(𝑝𝑒)]       (14) 

jossa  X osakuorma 0–1  [-] 

 k  kulmakerroin   [kg/h] 

 pc paine lauhduttimella  [Pa] 

 Y paineesta riippuva vakio [kg/h] 

Kerroin 2 tulee siitä, että lämpöpumpussa on kaksi rinnakkaista samanlaista kompressoria. 

Suoran kulmakerroin k ja vakio Y ovat funktioita paineesta ennen kompressoria. Massavirran 

oletetaan myös olevan suoraan verrannollinen osakuormaan X. 
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4.1.3 Lauhdutin 

Lauhdutin on lämpöpumpun lämmönsiirrin, jossa kylmäaine tiivistyy takaisin 

nesteolomuotoon. Verrattuna höyrystimeen, lauhduttimen toiminta on päinvastainen. 

Lauhduttimessa energiavirran suunta on kylmäaineesta nesteeseen. Ominaisentalpian 

muutos lauhduttimella voidaan laskea yhtälöllä (15). 

∆ℎ𝑐 = ℎ3 − ℎ4        (15) 

jossa Δhc ominaisentalpian muutos lauhduttimella [kJ/kg] 

 h4 ominaisentalpia lauhduttimen jälkeen [kJ/kg] 

Lauhduttimessa tapahtuvan lämmönsiirron periaate on esitetty kuvassa 17. 

 

Kuva 17: Lauhduttimen ensiö- ja toisiopuolien lämpötilojen muutos. 

Punainen käyrä esittää kylmäaineen lämpötilaa ja sininen veden lämpötilaa toisiopuolella. 

Punaisella käyrällä virtaussuunta on oikealta vasemmalle ja sinisellä vasemmalta oikealle.  

Jotta lauhduttimelta saadaan vettä tavoitelämpötilassa, täytyy lauhtumislämpötilan olla 

korkeampi kuin tavoite lämpötila. Tässä mallissa oletetaan, että lauhtumislämpötilan ja 

lauhduttimen ulostulon lämpötilaero on vakio yhtälön (16) mukaisesti. 

 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑇𝑤,𝑐,𝑜𝑢𝑡 +  ∆𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑        (16) 
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jossa Tlauh lauhtumislämpötila    [°C] 

Tw,c,out lauhduttimen veden ulostulon lämpötila [°C] 

ΔTlauh lauhduttimen asteisuus   [°C] 

Esimerkiksi kuvassa 17 ulostulon lämpötila on 63 °C ja asteisuus 2 °C, jolloin 

lauhtumislämpötilana käytetään 65 °C:ta. Lauhtumislämpötilan kautta saadaan selville paine 

lauhduttimella yhtälön (17) mukaisesti 

 𝑝𝑐 = 𝑝′(𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑)         (17) 

jossa p’(Tcond) kylläinen paine  [Pa] 

Myös lauhduttimessa tapahtuvaa alijäähtymistä arvioidaan vakiolämpötilaeron avulla. 

Mallissa oletetaan, että alijäähtyneen kylmäaineen lämpötila on 5 astetta korkeampi kuin 

veden sisääntulolämpötila. Kuvan 17 tapauksessa veden sisääntulo lämpötila on 41 °C ja 

alijäähtymisen asteisuus 4 °C, jolloin kylmäaine alijäähtyy 45 °C:een. Yhtälömuodossa se 

on esitetty kaavassa (18). 

 𝑇𝑎𝑙𝑖𝑗 = 𝑇4 = 𝑇𝑤,𝑐,𝑖𝑛 + Δ𝑇alij         (18) 

jossa Talij alijäähtymislämpötila    [°C] 

Tw,c,in lauhduttimen veden sisääntulolämpötila [°C] 

ΔTalij alijäähtymisen asteisuus   [°C] 

Tilapiste höyrystimen jälkeen voidaan laskea yhtälöllä (19). 

ℎ4 = ℎ(𝑝𝑐, 𝑇𝑎𝑙𝑖𝑗)          (19) 
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4.1.4 Lämpöpumppuprosessin mallinnus  

Lämpöpumppumalli ottaa sisääntulona lauhduttimen ja höyrystimen toisiopuolien 

lämpötilat ja laskee näillä lähtötiedoilla sen tuottaman maksimitehon. Toimintaperiaate 

lämmitysmoodissa on tiivistetty kuvaan 18. 

 

Kuva 18: Lämpöpumppu mallin toimintaperiaate 

 

Malli ottaa alkuarvoina höyrystimelle ja lauhduttimelle tulevien virtauksien lämpötilat ja 

massavirrat. Tiedoilla määritetään kylmäaineen höyrystymis- ja lauhtumislämpötilat sekä 

kylmäaineen massavirta täydellä kuormalla kyseisessä toimintapisteessä. Näillä tiedoilla 

saadaan määritettyä ominaisentalpian muutokset höyrystimessä ja lauhduttimessa 

käyttämällä oletuksia, jotka on esitetty kappaleissa 4.1.1 ja 4.1.3. Ominaisentalpioiden ja 

kylmäaineen massavirran avulla saadaan ratkaistua energiataseen avulla höyrystimen ja 

lauhduttimen ulostulot. Jos ulostulojen lämpötilat ylittävät asetetun maksimilämpötilan, 

malli pienentää kompressorin kuormaa. Esimerkiksi jos lauhduttimelle sisään tulevan veden 

lämpötila on 50 °C ja maksimi on 90 °C, kompressori voi käydä täydellä teholla, eikä 
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ulostulon lämpötila saavuta 90 °C. Tilanteessa, jossa sisääntulon lämpötila on lähellä 

maksimia, tehoa rajoittaa lämmitettävän tai jäähdytettävän veden massavirta. Esimerkiksi, 

jos lauhduttimelle tuleva veden lämpötila olisi 85 °C ja asetettu maksimiarvo 90 °C, 

maksimiteho on se energia, joka vaaditaan kyseisen veden massavirran lämmittämiseksi 90 

°C:een. 

 

4.2 Lämmönsiirtimien mallinnus 

Järjestelmän kylmä- ja lämminvesivaraajien lataus tapahtuu lämmönsiirtimien välityksellä. 

Kuvassa 19 on esitetty lämminvesivaraajan lämmityksen periaatekuva. 

 

Kuva 19: Lämmönsiirtimen ja lämminvesivaraajan toiminnan periaatekuva 

 

Lämmönlähteenä voi olla kaukolämmön paluuvesi, kaukolämmön menovesi tai 

lämpöpumpulla lämmitetty vesi. Tässä mallissa kaukolämmön menovettä ei kuitenkaan 

käytetä. 



37 

 

Lämmönsiirtimen toiminnasta taikka tyypistä ei ole tietoja. Tässä työssä lämmönsiirtimen 

oletetaan olevan vastavirtauslämmönsiirrin. Lämmönsiirtimien mallintamiseen on 

tyypillisesti käytössä kaksi menetelmää, jotka ovat LMTD-menetelmä ja ε-NTU -

menetelmä. ε-NTU -menetelmä soveltuu paremmin tapauksiin, joissa tiedossa ei ole kuin 

lämmönsiirtimen sisään tulevien virtauksien lämpötilat. Menetelmässä oletetaan, että 

lämmönsiirtimen tehokkuus ε on niin sanottujen siirtoyksiköiden lukumäärän NTU (number 

of transfer units) ja virtauksien lämpökapasiteettivirtojen suhteen funktio yhtälön (20) 

mukaan (Incropera et al. 2015, 723). 

 𝜀 = 𝑓(𝑁𝑇𝑈, 𝐶𝑟)            (20) 

 

jossa ε lämmönsiirtimen tehokkuus  [-] 

 NTU siirtoyksiköiden lukumäärä  [-] 

 �̇�𝑟 lämpökapasiteettivirtojen suhde [-] 

 

NTU määritellään yhtälön 21 mukaan. 

 𝑁𝑇𝑈 =
𝑈𝐴𝐿𝑆

𝐶𝑚𝑖𝑛
          (21) 

jossa U lämmönläpäisyluku   [W/m2K] 

 ALS lämmönsiirto pinta-ala  [m2] 

 �̇�𝑚𝑖𝑛 pienempi lämpökapasiteettivirta [W/K] 

�̇�min on se puoli lämmönsiirtimestä, minkä lämpötila ja massavirta rajoittavat maksimaalista 

lämmönsiirtoa. �̇�r määritellään minimi- ja maksimikapasiteetin suhteena yhtälön (22) 

mukaan.  

 �̇�𝑟 =
�̇�𝑚𝑖𝑛

�̇�𝑚𝑎𝑥 
          (22) 

Jossa �̇�𝑚𝑎𝑥 suurempi lämpökapasiteettivirta [W/K] 

Jos oletetaan lämmönsiirtimen olevan vastavirtalämmönsiirrin, voidaan lämmönsiirtimen 

tehokkuus arvioida yhtälöistä (23) ja (24) (Incropera et al. 2015, 724). 
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 𝜀 =
1−𝑒[−𝑁𝑇𝑈(1+𝐶𝑟)] 

1+𝐶𝑟𝑒[−𝑁𝑇𝑈(1+𝐶𝑟)] 
, �̇�𝑟 < 1        (23) 

 𝜀 =
𝑁𝑇𝑈

1+𝑁𝑇𝑈
, �̇�𝑟 = 1         (24) 

Lämmönsiirtimen tehokkuutta NTU:n ja Cr:n funktiona on esitetty kuvassa 20. 

 
Kuva 20: Lämmönsiirtimen tehokkuus NTU:n ja Cr:n funktiona 

Kuvasta 20 voidaan päätellä, että lämmönsiirtimen tehokkuus paranee NTU:n kasvaessa. Se 

on selvää, jos muistaa että NTU kasvaa, kun lämmönläpäisyluku kasvaa tai 

lämmönsiirtopinta-alaa suurennetaan. Lämpökapasiteettivirtojen suhde vaikuttaa päin 

vastaisella tavalla. Mitä pienempi on lämpökapasiteettivirtojen suhde, sen tehokkaammin 

lämmönsiirrin toimii.  

Lämmönsiirtimessä tapahtuva lämmönsiirto voidaan määrittää tehokkuuden ja 

maksimaalisen lämmönsiirron avulla. Lämmönsiirto määritellään tehokkuudella yhtälön 

(25) mukaan (Incropera et al. 2015, 722). 

 𝑞 = 𝜀𝑞𝑚𝑎𝑥            (25) 

jossa  q tapahtunut lämmönsiirto   [W] 

 qmax teoreettinen maksimaalinen lämmönsiirto [W] 

Teoreettinen maksimaalinen lämmönsiirto tarkoittaa lämpöä, joka siirtyy, jos pienemmän 

lämpökapasiteettivirran sisältävä virtaus lämpenee toisen puolen sisääntulo lämpötilaan 

yhtälön (26) mukaan (Incropera et al. 2015, 722). 
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𝑞𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑇1,𝑖𝑛 − 𝑇2,𝑖𝑛)       (26) 

jossa T1,in virtauksen 1 sisääntulolämpötila [°C] 

 T2,in  virtauksen 2 sisääntulolämpötila [°C] 

Ulostulolämpötilat voidaan määrittää energiataseesta yhtälöllä (1).  

 

4.3 Varaajan dynamiikka 

Varaajan kyky varastoida lämpöä tai kylmää mahdollistaa tilanteen, jossa rakennuksen 

kulutuksen ja tuotannon ei tarvitse olla tasapainossa. Esimerkiksi kovalla pakkasella voi tulla 

tilanne, että lämpöpumppu ei pysty tuottamaan lämpöä tarpeeksi tehokkaasti kulutukseen 

verrattuna. Järjestelmää ei voida näin ollen käsitellä stationäärisenä vaan mukaan otetaan 

varastoituminen, joka on aikariippuvaista. Aikariippuva energiatase on esitetty yhtälössä 

(27). 

 
𝑑𝐸

𝑑𝑡
= �̇�𝑖𝑛 − �̇�𝑜𝑢𝑡         (27) 

jossa  dE systeemin differentiaalinen energian muutos  [J] 

 dt differentiaalinen ajan muutos    [s] 

 Ḣin systeemiin tulevat entalpiavirrat   [W] 

 Ḣout systeemistä lähtevät entalpiavirrat   [W] 

  

Varaajan sisään tulevia entalpiavirtoja ovat lämmönsiirtimeltä varaajaan tuleva virta ja 

rakennukselta varaajaan palaava virta. Ulos meneviä virtauksia ovat varaajalta 

lämmönsiirtimelle menevä virtaus sekä rakennukselle varaajasta lähtevä virtaus. 

Entalpiavirrat on esitetty yhtälössä (28) 

 �̇�𝑖𝑛 − �̇�𝑜𝑢𝑡 = �̇�𝐿𝑆,𝑖𝑛 + �̇�𝑘𝑖𝑖𝑛,𝑝𝑎𝑙𝑢𝑢 − (�̇�𝐿𝑆,𝑜𝑢𝑡 + �̇�𝑘𝑖𝑖𝑛,𝑚𝑒𝑛𝑜)  (28) 

Järjestelemällä termejä uudestaan ja sijoittamalla yhtälöön (27) saadaan yhtälö (29). 

Lämmönsiirtimen entalpiavirtojen erotusta sisään- ja ulostulossa merkitään PLS ja kiinteistön 

entalpiavirtojen erotusta PLS. 
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𝑑𝐸

𝑑𝑡
= (�̇�𝐿𝑆,𝑖𝑛 − �̇�𝐿𝑆,𝑜𝑢𝑡) − (�̇�𝑘𝑖𝑖𝑛,𝑚𝑒𝑛𝑜 − �̇�𝑘𝑖𝑖𝑛,𝑝𝑎𝑙𝑢𝑢) = 𝑃𝐿𝑆 − 𝑃𝑘𝑖𝑖𝑛  (29) 

Jossa PLS Lämmönsiirtimen teho [W]  

Numeerisesti ratkaistaessa differentiaalisista muutoksista siirrytään approksimaatioon, jossa 

oletetaan, että lämmönsiirtimen tehot ovat vakiota valitulla aikavälillä Δt. Tällöin saadaan 

yhtälö (30). 

  
Δ𝐸

Δ𝑡
= 𝑃𝐿𝑆 − 𝑃𝑘𝑖𝑖𝑛         (30) 

Eksplisiittisesti laskettuna varaajan yhtälö muokkautuu muotoon 

 Δ𝐸 = 𝜌𝑤 ∙ 𝑉𝑉𝐴𝑅 ∙ 𝑐𝑝,𝑤 ∙ (𝑇𝑉𝐴𝑅
𝑡+Δ𝑡 − 𝑇𝑉𝐴𝑅

𝑡 ) = Δ𝑡 ∙ (𝑃𝐿𝑆 − 𝑃𝑘𝑖𝑖𝑛)   (31) 

jossa ρw veden tiheys  [kg/m3] 

 VVAR varaajan tilavuus [m3] 

 TVAR varaajan lämpötila [°C] 

Yhtälön yläindeksi kuvaavat alun hetkeä t sekä aika-askeleen päässä olevaa hetkeä t+Δt. 

Esimerkiksi jos hetkellä 1 varaajan lämpötila on 50 °C, tilavuus 3 m3, rakennuksen käyttämä 

teho 150 kW ja lämpöpumpun tuottama teho 100 kW, saadaan varaajan lämpötila 5 minuutin 

kuluttua laskettua. 

 ∆𝐸 = 1000
𝑘𝑔

𝑚3
∙ 3𝑚3 ∙ 4,186

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ (𝑇𝑉𝐴𝑅

5𝑚𝑖𝑛 − 50°𝐶) = 300𝑠 ∙ (100𝑘𝑊 − 150𝑘𝑊)  

 𝑇𝑉𝐴𝑅
5𝑚𝑖𝑛 = 50°𝐶 +

300𝑠∙(100𝑘𝑊−150𝑘𝑊)

1000
𝑘𝑔

𝑚3∙3𝑚3∙4,186
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾

= 48,8°𝐶   

Varaajan lämpötila laskee 1,2 °C 5 minuutin aikana tässä esimerkissä. Yhtälöissä ja 

laskennassa on käytetty esimerkkinä lämminvesivaraajaa, mutta kaikki yhtälöt pätevät myös 

kylmävesivaraajaan. Ainoa ero on, että energian siirtymissuunta on päinvastainen. Rakennus 

tuo varaajaan lisää lämpöä ja lämmönsiirrin siirtää sitä pois.  
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4.4 Toimintalogiikka 

Mallille on asetettu toimintalogiikka, joka pyrkii turvaamaan kiinteistön lämmityksen ja 

jäähdytyksen tuotannon joka hetkellä mahdollisimman edullisella tavalla. Tärkeimmät 

muuttujat toimintalogiikassa ovat kylmä- ja lämminvesivaraajien lämpötilat. 

Lämminvesivaraajaa pyritään aina pitämään vähintään yhtä lämpöisenä kuin ulkolämpötilan 

mukaan määritelty säätökäyrä vaatii. Jos varaajissa on enemmän kapasiteettia kuin 

vähimmäistarve vaatii, mallilla on enemmän joustovaraa valita paras tapa toimia. Mallin 

käyttämä logiikka on esitetty pääpiirteittäin kuvassa 21. 

 

Kuva 21: Toimintalogiikan pääperiaatteet 
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Kuvassa näkyy pääperiaattein logiikka, jolla malli toimii. Näiden lisäksi on myös muita 

ehtoja, joilla varmistetaan, ettei synny ongelmatilanteita. Esimerkiksi yhteistuotannossa voi 

syntyä ongelmia, jos lämminvesivaraajan lämpötila on lähellä asetettua maksimiarvoa. 

Tässä tilanteessa kylmän tuotanto voi laskea niin pieneksi, että kylmävesivaraaja alkaa 

lämmetä, jos kiinteistöllä on jäähdytyksen tarvetta. Mallissa on myös erilaisia ehtoja 

varmistaa, ettei synny jatkuvaa päälle/pois tilannetta. Esimerkiksi kun lämpöpumppu on 

kerran ladannut varaajan täyteen, lämmitystä ei aloiteta uudestaan ennen kuin 

lämminvesivaraaja on tilanteen vaatimassa minimilämpötilassaan. Aurinkoenergian 

tuotanto vaikuttaa valittuun moodiin. Valitun moodin päätökseen vaikuttaa kompressorin 

vaatima teho kyseisessä toimintapisteessä, aurinkosähkön määrä kyseisellä hetkellä, ostetun 

sähkön hinta ja ostetun paluuvirtauksen hinta. Lopullinen päätös tehdään arvioimalla 

kustannustehokkain ratkaisu. Lämmityskaudella voidaan valita lämpöpumpun käyttö 

paluuveden sijasta tilanteessa, joissa on kustannustehokkaampaa käyttää lämpöpumppua. 

Jos aurinkosähkön määrä kattaa riittävästi kompressorin tehon tarpeesta, sen käyttö on 

kustannustehokkaampaa kuin paluuvirtauksen käyttö ilman lämpöpumppua.  
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5 TULOKSET 

Tässä kappaleessa käydään läpi tuloksia, joita kappaleessa 4 kuvattu malli antaa. Malli 

ajetaan koko vuoden 2017 yli, jolloin saadaan selville toimintamoodien jakautuminen 

ajallisesti. Mallista saadaan eroteltua lämpöenergian lähteiden käyttö prosentuaalisesti sekä 

sähkönkulutus. Työn kannalta kiinnostavaa on tietää, kuinka suuri osa käytetystä lämmöstä 

on otettu kaukolämmön paluuvirtauksesta. Toivottavinta olisi, että menovettä ei ole 

tarvinnut käyttää lainkaan vuoden aikana.  

Järjestelmän kannattavuutta arvioidaan asettamalla erilaisia mahdollisia hintoja 

kaukolämmön paluuvedelle. Kaukolämmön paluuveden tulevaa hintaa ei ole vielä päätetty, 

joten hintoja arvioidaan suhteessa menoveden hintaan. Esimerkiksi paluuveden hinta on 

80% menoveden hinnasta. Hinnoittelu voi olla myös tuntikohtaista, joka riippuu 

kaukolämmön tuotantokustannuksista. 

Kappaleessa 5.1 esitetään tulevien kappaleiden tuloksiin johtavat lähtötiedot lämmityksen, 

jäähdytyksen ja aurinkosähkön osalta. Kappaleessa 5.2 esitetään mallin fysikaalisten 

suureiden kuten lämmin- ja kylmävesivaraajien lämpötilojen muutosta sekä hetkellistä 

sähkön kulutusta vuositasolla.  Kappaleessa 5.3 tutkitaan paluuveden hinnan ja 

kaukolämmön tuotannon hyvityksen vaikutusta kannattavuuteen ja esitetään 

toimintamoodien jakautumista kahdessa eri tapauksessa.  
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5.1 Alkuarvot 

Mallin antamat tulokset ovat pitkälle riippuvaisia alkuarvoista. Laskentaa varten täytyy 

arvioida, miten kiinteistön energiankulutus jakautuu. Lämmitys jakautuu kiinteistön 

lämmitykseen sekä käyttöveden lämmitykseen. Rakennuksen jäähdytyksen tarpeesta ei ole 

tietoja, joten se pitää arvioida. Tulevan aurinkosähköjärjestelmän aurinkosähkön tuottoa ei 

tiedetä, joten sekin pitää arvioida. 

5.1.1 Lämmitys 

Kiinteistön lämmitysenergian käytöstä on olemassa dataa tutkittavalta aikaväliltä. 

Lämmitysdata ei kuitenkaan kerro miten lämmitys on jakautunut käyttöveden ja 

lämmityksen välillä tuntikohtaisesti. Antaakseen tuloksia mallille pitää syöttää kuinka paljon 

on lämmitetty käyttövettä ja kuinka paljon on lämmitetty kiinteistöä. Arviointia varten on 

saatu dataa kiinteistön vedenkulutuksesta. Oletuksena käytetään, että vedenkulutuksesta 30 

% on lämmintä vettä (Motiva 2018c). Koska kiinteistössä kuluttaa vettä pääasiassa ravintola, 

oletetaan että veden kulutusta tapahtuu vain kello 8-16. Näin saadaan laskettua karkea 

keskiarvo lämpimän veden kulutuksesta. 

Rakennuksen lämmitykseen käytetty lämpö saadaan olettamalla, että 8–16 aikaväliltä 

saadusta datasta pitää vähentää oletettu käyttövedenlämmitykseen mennyt energia. 

Käyttövedenlämmitykseen mennyt energia voidaan laskea yhtälöllä (1), kun arvioidaan 

vesijohtoveden olevan 10 °C ja se halutaan lämmittää 58 °C:ksi. Taulukossa 3 on esitetty 

esimerkki lämmitysenergian jakautumisesta kohteittain. 

  



45 

 

 

 

Taulukko 3: Lämmitysenergian jakautuminen 

Kellon aika Veden kulutus 

[dm3/h] 

Kokonaiskulutus 

[kW] 

Veden lämmitys 

[kW] 

Kiinteistön 

lämmitys 

9:00 170 125 9,5 115,5 

10:00 170 120 9,5 110,5 

11:00 170 115 9,5 105,5 

12:00 170 100 9,5 90,5 

13:00 170 115 9,5 105,5 

Kokonaiskulutuksesta vähennetään arvoidun kulutuksen lämmitykseen vaadittu energia. 

Siitä saadaan laskettua kiinteistön lämmitykseen mennyt energia.  

Käytetty menetelmä ei pysty arviomaan käyttöveden kulutusta muuten kuin suuntaa 

antavasti. Todellisuudessa veden kulutus vaihtelee tunneittain ja rakennuksessa on muutakin 

veden käyttöä kuin ravintola. Taulukosta kuitenkin nähdään, että kiinteistön lämmitys vie 

90 % kaikesta lämpöenergiasta lämmityskautena. Tarkemmat vedenkulutuslukemat eivät 

paljoa muuttaisi tuloksia.  

  



46 

 

  

5.1.2 Jäähdytys 

Jäähdytyksen arviointiin on tehty oletus, että tietty ulkoilmamäärä viilenee 

kylmävesivaraajan sen hetkiseen lämpötilaan lämmönsiirtimessä. Jäähdytystehon laskennan 

periaate on esitetty yhtälössä (32). 

𝑃𝑗ääℎ = 𝑐𝑝,𝑖𝑙𝑚𝑎�̇�𝑖𝑙𝑚𝑎(𝑇𝑢𝑙𝑘𝑜 − 𝑇𝐾𝑉𝑉)       (32) 

jossa Pjääh jäähdytysteho    [kW] 

 cp,ilma ilman ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 

 �̇�𝑖𝑙𝑚𝑎 viilenevän ilman massavirta  [°C] 

 Tulko ulkoilman lämpötila   [°C] 

Todellisuudessa ilmaa ei jäähdytetä sen kylmemmäksi kuin on tavoite. Yhtälössä (28) 

käytetty massavirta ei ole todellinen jäähdytettävän ilman massavirta kiinteistössä, vaan 

skaalattu massavirta, jolla teho saadaan vastaamaan oletettua kulutusta. Tällä tavalla 

kiinteistön jäähdytysteho saadaan riippuvaiseksi kylmävaraajan tilanteesta. Tässä mallissa 

oletetaan, että jäähdytys tapahtuu aina siirtämällä lämpö kaukolämmön menopuolelle ja 

lämpöpumppu pystyy tuottamaan jäähdytysolosuhteissa menovettä vain rajoitetulla määrällä 

tehoa. Tällöin voi tulla tilanteita, jossa lämpökuorma on isompi kuin lämpöpumppu pystyy 

viilentämään kylmävesivaraajaa. Jos jäähdytystehoa mallinnettaisiin esimerkiksi vain 

ulkolämpötilan mukaan määräytyvällä vakioteholla, kuten lämminvesivaraajaa, yhtälön (27) 

mukaan kylmävesivaraaja lämpenisi rajattomasti. Todellisessa lämpöpumppujärjestelmässä 

on mahdollista viilentää myös muilla tavoilla kuin tässä esitetyillä tavoilla.  

5.1.3 Aurinkosähkö 

Kiinteistöön tulevasta aurinkosähköjärjestelmästä ei ole kerättyä dataa. Sähkön 

vuosikustannuksia arvioitaessa aurinkosähkön tuottoa täytyy arvioida vuositasolla. Sähkön 

tuotannon arviontiin käytetään Kotkan Energian toimitalon katolta saatua dataa. Kotkan 

Energia mittaa tuotettua sähköenergiaa tuntitasolla, joten se soveltuu hyvin arviointiin. Saatu 

data pitää skaalata konserttitalon arvioituun järjestelmän kokoon. Skaalaus tapahtuu yhtälön 

(33) mukaisesti. 
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𝑃𝑎𝑢𝑟,𝑘𝑖𝑖𝑛 = 𝑎 ∙ 𝑃𝑎𝑢𝑟,𝑡𝑜𝑖𝑚        (33) 

Jossa Paur,kiin kiinteistön aurinkosähkön tuotto [kW] 

 Paur,toim toimitalon aurinkosähkötuotto [kW] 

 a skaalauskerroin   [-] 

Käytetty skaalauskerroin arvioidaan nimellistehoista. Kotkan Energian katolla olevat 

paneelit ovat nimellisteholtaan 12,5kW. Mallinuksessa on oletettu, että kiinteistön katolle 

tulevat paneelit ovat nimellisteholtaan 81kW. Skaalauskertoimena käytetään nimellistehojen 

suhdetta.  Koska kiinteistö ja toimitalo ovat maantieteellisesti lähellä toisiaan, menetelmällä 

saadaan mukaan pilvisyys, jota on vaikea arvioida muuten. Kuvassa 22 on esitetty 

vuorokauden juokseva keskiarvo aurinkosähkön tuotosta.  

 

Kuva 22: Aurinkosähkön tuoton liukuva keskiarvo skaalattuna nimellistehojen suhteella 

Menetelmä ei ota huomioon paneelien suuntauksen vaikutusta. Kotkan Energian paneelit 

osoittavat eteläkaakkoon päin ja kiinteistön paneelit kaakkoon sekä lounaaseen. Paneelit 

voivat myös olla kallistuskulmaltaan eri asennoissa. Paneelien suuntaus vaikuttaa 

piikkitehon ajanhetkeen. Esimerkiksi etelään osoittavan paneelin maksimiteho saavutetaan, 

kun aurinko paistaa etelästä. 
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5.2 Paluuvirtauslämpöpumpun toiminta vuositasolla 

Tarkasteltavista tuloksista mallin toiminnan kannalta kiinnostavampia ovat lämmin- ja 

kylmävesivaraajan lämpötilat, sähkön käyttö, moodien jakautuminen vuositasolla sekä 

lämmityksen että jäähdytyksen tehokertoimet. Tuloksia esitellään havainnollistavilla kuvilla 

ja käydään läpi niiden merkitystä. Tuloksista voidaan päätellä käytettyjen menetelmien 

toimivuutta ja mahdollisia kehityskohteita. Tuloksista nähdään myös, onko tullut tilanteita, 

jossa lämmön- tai kylmäntuottokyky ei ole riittänyt.  

Mallinnuksen lopputulos riippuu paluuveden hinnoittelusta ja kaukolämmöntuotannon 

hyvityksestä. Kappaleissa 5.2.1, 5.2.2 ja 5.2.3 esitetyt tulokset on esitetty tilanteessa, jossa 

tuotannosta saa hyvitystä ja paluuveden hinta riippuu ulkolämpötilasta. Kappaleessa 5.3 

vertaillaan hinnoittelun ja tuotannon hyvityksen vaikutusta vuosikustannuksiin. 

5.2.1 Lämminvesivaraaja 

Lämminvesivaraajan lämpötilojen vaihtelu on mallin mukaan hyvin erilaista, kun verrataan 

lämmityskautta kesään. Mallin antama lämpötilojen vaihtelu on esitetty kuvassa 23. 

 

Kuva 23: Lämminvesivaraajan keskilämpötila koko vuoden ajalta 

Kuvassa näkyvä käyrä kertoo lämminvesivaraajan keskilämpötilan. Kesäaikana 

lämminvesivaraajan lämpötilat vaihtelevat talvea enemmän ja varaajan lämpötilan vaihtelu 

on yksinkertaisempaa lämmityskautena. Mallissa ei oteta huomioon sähkön hinnan 
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vaihteluita eikä talvella ole käytössä juurikaan aurinkosähköä, joten varaajan lämmittäminen 

yli tarpeen ei ole kannattavaa. 

Kesäajan lämminvesivaraajan toiminta on erilaista kuin lämmityskautena. Kuvassa 23 

nähdään varaajan lämpötiloissa vaihtelua 45 °C:n ja 80 °C:n välillä. Ilmiö selittyy 

järjestelmän kyvyllä tuottaa kylmää ja lämpöä samaan aikaan. Malli on asetettu käyttämään 

lämmön ja jäähdytyksen yhteistuotantoa aina, kunnes lämminvesivaraaja saavuttaa 

maksimilämpötilansa. Kuvaa 23 katsomalla voisi olettaa, että lämpöpumppu käy tuottamaan 

heti 80 °C vettä, mutta lämpöpumppu lämmittää varaajaa asteittaisesti, kunnes varaaja on 

maksimilämpötilassa. Jäähdytyksessä siirretty lämpö on ilmaista energiaa, joka on peräisin 

kiinteistön ilmasta ja siksi sitä kannattaa hyödyntää aina kun sen mahdollista. Kesällä 

lämpöä ei kulu juurikaan muuhun kuin käyttöveteen ja lämminvesivaraaja pääsee sen vuoksi 

lämpenemään asetettuun ylärajaan asti. Kun lämpötila on saavuttanut maksimin, malli antaa 

sen laskea asetettuun alarajaan asti ja sitten käy taas lataamaan lämminvesivaraajaa.  

5.2.2 Kylmävesivaraaja 

Kylmävesivaraajan lämpötilat vaihtelevat vain kesäisin. Talvisin ei ole tarvetta 

jäähdytykselle, joten se tulee olemaan mallissa koko talven muuttumattomassa tilassa. 

Todellisuudessa pitkän ajan kuluessa säiliössä oleva vesi tulee menemään ympäristönsä 

lämpötilaan. Kuvassa 24 on esitetty mallin laskemat kylmävesivaraajan lämpötilat vuoden 

sisällä. 

 

Kuva 24: Kylmävesivaraajan lämpötila toukokuusta syyskuun loppuun 
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Kuvasta huomataan samanlaista lämpötilan heilahtelua kuin kuvassa 23. Malli on asetettu 

niin, että kylmin sallittu lämpötila on 7 °C ja varaajan lataus lähtee päälle viimeistään 

saavutettuaan 15 °C. Huomioitavaa on, että kylmävesivaraajalla on paljon pienempi 

käyttökelpoinen lämpötila-alue verrattuna lämminvesivaraajaan. Kylmävesivaraaja ei siis 

pysy kylmänä ilman latausta niin pitkään kuin lämminvesivaraaja. Kuvassa nähdään myös 

tilanteita, joissa kylmävesivaraaja on lämmennyt melko paljon. Näissä tilanteissa 

todellisuudessa jouduttaisiin käyttämään muuta jäähdytyskeinoa. Tässä mallissa ei 

kuitenkaan oteta huomioon muuta kuin jäähdytys yhdistettynä kaukolämmön tuotantoon ja 

yhteistuotanto lämmin- ja kylmävesivaraajiin. 

Mallin laskenta on asetettu aina tavoittelemaan lämmön ja kylmän yhteistuotantoa. On 

kuitenkin tilanteita, joissa kylmää ei pystytä tuottamaan tarpeeksi yhteistuotannolla. Jos 

lämminvesivaraajan lämpötila on lähellä maksimia, rajoittuu kylmäntuotanto. Näissä 

tilanteissa malli siirtyy lämmittämään kaukolämmön paluuvettä menoveteen turvatakseen 

riittävän jäähdytyksen kylmävesivaraajalle. 

5.2.3 Sähkönkulutus 

Järjestelmän sähkönkulutus on riippuvaista vuodenajasta ja varaajien lämpötiloista. 

Varaajien lämpötilat vaikuttavat lämpöpumpun tehokertoimeen. Korkeisiin tehokertoimiin 

päästään lämmityksessä, kun lämpötilaerot lämpöpumpun lauhduttimella ja höyrystimellä 

ovat pienet. Tarvittava veden lämpötila talon lämmitykseen määrittyy ulkoilman mukaan. 

Talvella tarvitaan kuumempaa vettä kuin syksyllä. Vuoden sähkön käyttö on esitetty 

vuorokauden juoksevana keskiarvona kuvassa 25. 
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Kuva 25: Järjestelmän vuoden sähkönkulutus 

Helmi- ja maaliskuussa on ollut vuoden kovimmat pakkasjaksot ja se nähdään kompressorin 

käyttämän tehon kasvuna. Se näkyy kuvaajassa korkeana sähkönkulutuksena. Kesällä 

sähköä kuluttaa pääasiassa jäähdytys. Parhaisiin tehokertoimiin päästään yhteistuotannolla, 

jossa lämpötilaerot ovat pienimmillään. Jos lämpö joudutaan siirtämään kaukolämmön 

menoveteen, tehokerroin heikkenee, koska vesi täytyy lämmittää menoveden lämpöiseksi. 

Siksi kesällä paikoitellen sähkönkulutus on suuri.  
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5.3 Vuosikustannukset 

Paluuveden hinnalla on yksittäisistä tekijöistä suurin vaikutus järjestelmän kannattavuuteen. 

Veden pumppaaminen kaukolämpöverkossa ei ole ilmaista, joten kaukolämpöyhtiö ei voi 

antaa paluuvettä käytettäväksi ilmaiseksi. Toisaalta paluuvettä ei voi myöskään myydä 

menoveden hinnalla, koska silloin ei ole kannattavaa investoida lämpöpumppulaitteistoon. 

Kaukolämmön paluuveden hinta tulee siis määrittää halvemmaksi kuin menovesi, mutta 

samaan aikaan saada kannattava tuote sekä kaukolämpöyhtiölle että asiakkaalle.  

Kappaleissa 5.3.1 ja 5.3.2 on vertailtu kiinteän paluuveden hinnan sekä tuntihinnoittelun 

vaikutusta vuosikustannuksiin. Molemmista tapauksista esitetään tuotettu energia ja sähkön 

käyttö moodikohtaisesti.  

5.3.1 Kiinteä paluuveden hinta 

Tällä hetkellä kaukolämmön menovedestä maksetaan energiamaksua, joka on kiinteä hinta 

riippumatta vuodenajasta. Toinen tapa on hinnoitella kaukolämpö ulkolämpötilan mukaan. 

Kaukolämmön tuottaminen on kalliimpaa kovalla pakkasella, koska energiantuotannossa 

joudutaan turvautumaan kalliimpiin energianlähteisiin, jotta lämpöä riittää jokaiselle 

käyttäjälle. Kuvassa 26 on esitetty mallin laskemat lämmön ja sähkön vuosikustannukset 

ilman arvonlisäveroa, kun energiamaksu on kiinteä läpi vuoden ja sähkön hintana käytetään 

76 €/MWh. 
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Kuva 26: Vuosittaiset energian kustannukset kiinteällä paluuveden hinnalla (alv 0 %) 

Kuvasta 26 nähdään, että hinnoittelun vaikutus kustannuksiin on lineaarinen. Kuvassa 

esiintyvät hinnat sisältävät vain energiamaksun, eikä siihen ole lisätty perusmaksua tai 

sähkönsiirtomaksua. Laskuissa oletetaan, että perusmaksu taikka sähkönsiirtomaksu eivät 

muutu nykyiseen verrattuna. Huomioitavaa myös on, että vuosikustannukset on laskettu 

tilanteelle, jossa kaukolämmöstä ei saa hyvitystä.  

Moodien käyttö jakautuu kiinteän kaukolämmön hinnan tapauksessa kuvan 27 mukaisesti. 
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Kuva 27: Energiat lähteittäin kiinteällä kaukolämmönhinnalla 

Voidaan huomata, että kiinteistöä voidaan lämmittää paljon ilman, että lämpöpumppu on 

päällä eli moodilla 3. Lämpöpumppua ei tarvitse käynnistää, jos vaadittu lämpötila voidaan 

saavuttaa suoraan lämmönsiirtimellä paluuvedestä.  

Lämpöpumpun kompressorin käyttämä sähkön kulutus on esitetty kuvassa 28. 

 

Kuva 28: Kompressorin sähkön käyttö kiinteällä hinnalla  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Moodi 1 ja 2 Moodi 3 moodi 7 Moodi 6 Käyttöveden

lämmitys

E
n
er

g
ia

 [
M

W
h
]

Lämmitys Jäähdytys

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Lämmitys Jäähdytys Yhteistuotanto

S
äh

k
ö

en
er

g
ia

 [
M

W
h
]

Akselin otsikko



55 

 

Aikavälin suurin sähkön kuluttaja on ollut jäähdytys. Osuudeltaan 41 % kompressorin 

ottamasta sähköenergiasta on käytetty jäähdytykseen. Käytetystä sähköstä osa on tuotettu 

aurinkosähköjärjestelmää. Kompressorin käyttämän sähkön lähteet on esitetty kuvassa 29. 

 

Kuva 29: Kompressorin käyttämä sähkö ja aurinkosähkön ylijäämä kiinteällä kaukolämmön hinnalla 

Mallissa käytetyllä logiikalla kompressori pystyisi hyödyntämään noin 80% aurinkosähkön 

tuotosta, jos aurinkoenergian tuotanto on kuten kappaleessa 5.1.3 on arvioitu. 

Aurinkosähköä jää yli, kun tuotettua aurinkosähköä on enemmän kuin kompressori pystyy 

käyttämään. Todellisuudessa voidaan arvioida, onko kustannustehokkaampaa käyttää 

lämpöpumppua, jos on käytettävissä aurinkosähköä vai käyttää suoraa paluuvirtausta. 

Arviointiin vaikuttaa paluuveden pumppaukseen vaadittu sähkö, aurinkosähkön määrä, 

kompressorin käyttämä sähkö kyseisessä toimintapisteessä ja sähkön hinta. Kuvan 29 

sähkön kulutus on vain lämpöpumpun kompressorin sähkönkulutus. Todellisuudessa sähköä 

menee myös esimerkiksi paluuveden pumppaamiseen ja kiertoveden pumppaamiseen 

kiinteistössä.  

Jäähdytys on mallin mukaan kuluttanut eniten sähköä. Jäähdytyksen hyötysuhdetta 

pienentää suuret lämpötilaerot höyrystimen ja lauhduttimen välillä. Jos lämpöä ei pystytä 

siirtämään lämminvesivaraajaan, se pitää siirtää tässä mallissa kaukolämmön 

menovirtaukseen. Lauhduttimella tuotetun veden lämpötilan tulee vastata 
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kaukolämpöyhtiön vaatimuksia, joka tässä työssä on oletettu olevan 80–90 °C:ta. 

Höyrystimellä lämpötilojen tulee olla jäähdytyksen vaatimusten mukaisia. Lämpötilaero on 

yli 60 °C:ta, jos lauhduttimella pitää olla yli 80 °C:ta ja höyrystimellä alle 20 °C:ta. 

Taulukossa 4 on esitetty lämpöpumpun vuotuiset tehokertoimet toimintamoodikohtaisesti. 

Taulukko 4: Lämpöpumpun vuotuiset kulutustiedot ja tehokerroin 

Toimintamoodi 

Käyttöön päätynyt 

lämmitysenergia 

[MWh] 

Käytetty 

sähkö 

[MWh] 

Vuotuinen 

tehokerroin 

[-] 

Lämmitys 450 62 7,3 

Jäähdytys 171 86 2,0 / 5,0 

Yhteistuotanto 20 4 5 

Lämmityksen tehokertoimessa on huomioitu vain lämpö, jonka lämpöpumppu tuottaa. 

Järjestelmä hyödynsi myös suoraan paluuvirtauksesta 279 MWh, mitä ei huomioida 

lämpöpumpun vuotuista toimintaa arvioitaessa. Jäähdytyksen tehokertoimena on ilmoitettu 

kaksi lukemaa. Ensimmäinen luku kertoo tuotetun jäähdytystehon ja käytetyn sähkötehon 

suhteen eli 1 kW sähköä pystyy tuottamaan 2,1 kW jäähdytystä. Jos jäähdytyksen ohessa 

tuotetaan kaukolämpöä, kokonaishyöty on jäähdytyksen ja lämmityksen tehokertoimen 

summa. Tässä tilanteessa yhteishyöty olisi 5,2. Yhteistuotannossa lämminvesivaraajaan on 

päätynyt 12 MWh ja kylmävesivaraajaan 8 MWh, jolloin yhteenlaskettu hyöty on 20 MWh. 
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5.3.2 Tuntikohtainen kaukolämmön hinta ulkolämpötilan mukaan 

Kaukolämmön tuotannon hinta riippuu ulkolämpötilasta. Tarvittu määrä lämpöä 

kaukolämpöverkossa pyritään tuottamaan aina kustannustehokkaimmalla menetelmällä. 

Tehon tarpeen kasvaessa kaukolämpöverkossa joudutaan portaittaisesti käynnistämään 

edellistä kalliimpia tuotantomenetelmiä. Esimerkiksi talven kovilla pakkasilla saatetaan 

joutua turvautumaan maakaasun ja öljyn käyttöön lämmönsaannin takaamiseksi joka 

puolella kaukolämpöverkkoa. Kaukolämpöyhtiöt voisivat siis myös asettaa kaukolämmön 

hinnan ulkolämpötilan mukaan muuttuvaksi. Kaukolämmön paluuvirtauslämpöpumppu 

pystyy tuottamaan tietyissä tilanteissa kaukolämmön menopuolelle lämpöä. Kuvassa 30 on 

esitetty teoreettisen kaukolämpöyhtiön energian osto- ja myyntihinnat ulkolämpötilan 

mukaan. 

 

Kuva 30: Kaukolämmön ostohinta ja myyntihinta paluupuolelta 

Kuvan 30 tapauksessa kaukolämmön hinta vaihtelee portaittaisesti välillä 5 €/MWh – 113 

€/MWh. Todelliset tuotantokustannukset ovat verkostokohtaisia ja näin ollen kaukolämmön 

hinnoittelu ulkolämmön mukaan on myös verkostokohtaista. Sijoitettuna tuntikohtaiseen 

säädataan tarkastellulta aikaväliltä malli antaa vuosikustannuksiksi noin 26 350€.  

Kuvissa 31, 32 ja 33 on esitetty kuvia 27, 28 ja 29 vastaavat tulokset. 
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Kuva 31: Vuoden energian käyttö lähteittäin tuntihinnoitellulla kaukolämmöllä 

 

Kuva 32: Kompressorin sähkönkulutus moodikohtaisesti vuodessa tuntihinnoittelulla 
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Kuva 33: Laskettu kompressorin sähköenergian kulutus ja aurinkosähkön ylijäämä vuodessa 

tuntihinnoittelulla 

Voidaan huomata, että tulokset ovat identtisen näköisiä verrattuna kiinteään kaukolämmön 

hintaan ilman tuotannon hyvitystä. Tästä voidaan päätellä, että kaukolämmön tuotanto 

menopuolelle ei ole ollut kannattavaa missään tilanteessa. Kun järjestelmällä olisi aikaa 

tuottaa menovettä, siihen käytetty sähkö maksaa enemmän kuin saatu hyvitys. 
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5.4 Investointilaskelma 

Yksi työn päätavoitteista on arvioida, millä kaukolämmön paluuveden hinnalla investointi 

kuvattuun laitteistoon on kannattavaa. Investointi on kannattava, kun se maksaa itsensä 

takaisin tietyn ajan jakson kuluttua. Tavoitetakaisinmaksu ajaksi asetetaan noin 10 vuotta. 

Kiinteistön tapauksessa investointikustannuksia laskiessa pitää ottaa huomioon myös 

laitteisto, jonka uusi järjestelmä korvaa ja jonka uusiminen olisi ollut välttämätöntä joka 

tapauksessa.  

Laskennassa käytetään kappaleessa 5.3.2 saatuja tuloksia. Investointilaskelmissa oletetaan, 

että kiinteät kustannukset ovat samat tilanteesta riippumatta. Näin tarkasteluun jää 

ainoastaan vuotuinen energiamaksu. 

Oletetaan, että kaikkien vähennyksien jälkeen investointi olisi 125 000 €. 

Yksinkertaisimmillaan vuotuisen tarvittavan säästön voi laskea yhtälöllä (34). 

 𝑆ää𝑠𝑡ö =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖

𝑡𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎
         (34) 

Sijoittamalla 10 vuotta 125 000 € investointiin saadaan 12 500 € vuosisäästövaatimus. 

Tarkastelu aikana lämpöä käytetiin n. 750 MWh. Lisäksi malliin asetettu jäähdytys on noin 

171 MWh/a. Jos lämpö otettaisiin menovedestä, verottomat vuosikustannukset olisivat  

 750
𝑀𝑊ℎ

𝑎
∙ 50,13

€

𝑀𝑊ℎ
≈ 37 598

€

𝑎
  

Jos oletetaan vaihtoehtoisen kylmäkoneen vuotuiseksi tehokertoimeksi 3, sähköön kuluisi 

jäähdytyksen osalta 57 MWh vuodessa. Käyttämällä samaa hintaa kuin mallissa sähkölle, 

saadaan 

 57
𝑀𝑊ℎ

𝑎
∙ 76

€

𝑀𝑊ℎ
≈ 4332

€

𝑎
        

Yhteensä verrattavat vuosikustannukset ilman uutta energiajärjestelmää olisivat siis 41930 

€. 12 500 € vuosittaiset säästöt vaatisivat vuosikustannuksiksi uudella järjestelmällä 

29 430€. Ulkolämpötilan mukaan muuttuvilla teoreettisilla kaukolämmön hinnoilla 

vuosikustannuksiksi saatiin 26 350 €. Näin ollen takaisinmaksuajaksi tulisi alle 10 vuotta.  
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Takaisinmaksuajan menetelmä on yksinkertaisuudessaan hyvä kertomaan pääpirteittäin 

investointien kannattavuudesta. Se ei kuitenkaan huomio investointiin sisältyviä riskejä 

taikka vaihtoehtoisia investointeja. Takaisinmaksuajan menetelmän rinnalla on hyvä käyttää 

nykyarvomenetelmää, jossa tuotetut voitot diskontataan sijoituksen nykyiseen arvoon. 

Nykyarvomenetelmä on esitetty yhtälössä (35). 

 𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑅𝑗

(1+𝑖)𝑗
𝑛
𝑗=1        (35) 

jossa  NPV nykyarvo  [€] 

 i korkokanta  [-] 

 j tarkasteluvuosi [-] 

 R nettotulo  [€] 

Jos nykyarvo ylittää investoinnin, on sijoitus kannattava. Valitaan korkokannaksi 5 % ja 

oletetaan tasainen 15 580 € nettotulo, joka on tuntihinnoitellun paluuvirtauksen laskennasta 

tuleva voitto vuodessa. Laskenta näkyy yksityiskohtaisesti työn lopussa olevassa liitteessä. 

Tulokseksi saadaan, että nykyarvo ylittää investoinnin 11 vuodessa. Näin ollen investointi 

olisi kannattava 11 vuoden aikavälillä, jos kaukolämmön paluuveden hinnoittelu olisi kuten 

kuvassa 30.  

Korkokannan valinta ja tarkasteltu aikaväli vaikuttavat merkittävästi nykyarvomenetelmän 

lopputulokseen.  Korkokantana voidaan käyttää esimerkiksi vaihtoehtoisen sijoituskohteen 

kannattavuutta. 5 % korkokanta voidaan ajatella tilanteena, jossa lämpöpumppuinvestointia 

verrataan sijoituskohteeseen, jonka vuosituotto on 5 %. Huomioitavaa on myös, että tässä 

mallinnuksessa jäähdytyksen tarve pyritään täyttämään aina siirtämällä lämpö 

kaukolämmön menopuolelle. Todellisessa järjestelmässä jäähdytys pystytään tuottamaan 

halutessa myös matalammilla lämpötilatasoilla, jolloin sähkön kustannukset jäähdytyksen 

osalta pienenevät. 
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5.5 Tulosten arviointi 

Mallinnuksesta saadut tulokset vastaavat mahdollista järjestelmän toimintaa. Lämmin- ja 

kylmävesivaraajien lämpötilat vaihtelevat odotetulla tavalla. Kesällä nähdään lämpötiloissa 

suurempaa vaihtelua, koska aurinkosähkön tuotanto ja yhteistuotanto tekevät kannattavaksi 

lämpötilan noston varaajassa ilman verkoston suoraa tarvetta siihen. Sähkönkulutukset ovat 

suurimmillaan kesällä, jolloin sähköä joudutaan käyttämään paljon kylmän tuotantoon. 

Vuosikustannukset taikka investointilaskelmat osoittavat, että tietyillä kaukolämmön 

paluuveden hinnoitteluilla järjestelmästä on mahdollisuus saada kannattava. Työssä ei 

kuitenkaan olla arvioitu, mitä ovat todelliset hinnat, joilla kaukolämpöyhtiöt voivat lämpöä 

myydä paluupuolelta. 

Laskennassa on aina epävarmuuksia ja tekijöitä, joita ei voida ottaa huomioon tai joiden 

huomioiminen on haasteellista. Epävarmuutta aiheuttaa muun muassa lämpöpumpun 

lauhduttimen ja höyrystimen toiminnan mallinnuksessa tehdyt oletukset. Lämpöpumppu on 

todellisuudessa jatkuvasti muuttuvassa tilassa ympäristön olosuhteiden muuttuessa. Tässä 

mallissa jokaisella aikavälillä lämpöpumpun oletetaan saavuttaneen uuden stationääritilan. 

Työssä myös oletetaan, että käyttöveden lämpötila nostetaan sähköllä tavoitelämpötilaan, 

jota todellisessa järjestelmässä ei tehdä. Investointilaskennassa lopputulokseen vaikuttaa 

vaadittu takaisinmaksuaika ja valittu korkokanta. 

Vuosittaisia kustannuksia olisi mahdollista pienentää myös keinottelemalla sähkönhintojen 

kanssa. Varaajia voi ladata silloin, kun sähkö on halpaa ja purkaa silloin, kun se on kallista. 

Tässä työssä se on jätetty ulkopuolelle. Järjestelmää pystyisi optimoimaan myös ottamalla 

huomioon sääennusteita. Tällöin kulutuspiikkejä pystyisi ennakoimaan paremmin ja varaajia 

lataamaan ennakkoon.   
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6 Yhteenveto 

Työn tarkoituksena oli tutkia kaukolämmön paluuvirtauslämpöpumppua osana kiinteistön 

energiajärjestelmää. Tutkitun järjestelmän kaksi pääkomponenttia ovat kaukolämmön 

paluupuolelle kytketty lämpöpumppu sekä aurinkopaneelit. Tavoitteeksi työlle asetettiin 

arvioida vuositasolla saatavia hyötyjä verrattuna perinteiseen kaukolämpökytkentään. 

Tutkimus kohdentuu erityisesti säästettyihin euroihin sekä siihen, pystyykö järjestelmä 

takaamaan riittävän lämmön ja kylmän saannin ympärivuoden tukeutumatta esimerkiksi 

kaukolämmön menoveteen. 

Työ lähtee liikkeelle työn taustojen selventämisestä. Lämpöpumppujen todettiin olevan 

suosiotaan kasvattava teknologinen ratkaisu, ja myös kaukolämpöyhtiöt osoittavat 

kiinnostusta niiden soveltamiseen kaukolämpöverkostossa. Työssä käydään läpi kaikki työn 

kannalta oleelliset teknologiat. Näitä ovat kaukolämpö ja sen toiminta, aurinkopaneelit sekä 

lämpöpumput. Teknologian selvityksen jälkeen käydään läpi mallinnuksessa vaadittavaa 

teoriaa termodynamiikasta ja lämmönsiirrosta. Laskennan helpottamiseksi tehdään 

tarpeellisia oletuksia muun muassa lämmönsiirtimille. Tulokset esitetään havainnollistavilla 

kuvilla ja niiden avulla pyritään saamaan tuloksia ja varmistamaan niiden järkevyys. 

Investointilaskelmat suoritetaan käyttämällä saatuja tuloksia. 

Työ saavuttaa tavoitteensa. Tarkoituksena oli tutkia järjestelmää vuositasolla ja siitä saatavia 

hyötyjä. Työssä todettiin, että kaukolämmön paluuvirtauslämpöpumppu voi olla kannattava 

investointi. Investoinnin kannattavuuteen vaikuttaa kaukolämpöyhtiön hinnoittelu 

paluuvedelle. Hinnoittelujen todettiin olevan verkostokohtaisia. Tähän työhön keksityn 

kaukolämmön paluuveden hinnoittelu antaa tuloksen, että investointi olisi kannattava 10–11 

vuoden sisällä. Lisäksi kannattavuuteen todettiin vaikuttavan myös vanhan laitteiston kunto 

ja uusimistarve.  

Työssä todettiin, että mallissa on joitain epävarmuustekijöitä, eikä siinä oteta huomioon 

kaikkia mahdollisia keinoja säästää rahaa kuten sähkön hintojen ennakointi. Järjestelmän 

optimaalinen ajaminen vaatisi lisätutkimusta. Kokonaisuutena työ antaa kuvan kyseessä 

olevan järjestelmän mahdollisuuksista ja tarjoaa vertailupohjaa muihin 

lämmitysratkaisuihin.
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LIITTE I: NYKYARVON LASKENTA 

Jos vuotuinen säästö on 15 580 € ja korkokanta 5 %, nykyarvon laskenta toteutetaan alla 

olevan taulukon mukaisesti. 

Vuosi 

n 

Säästö  

Rn 

 

[€] 

diskonttaustekijä  

𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
 

[-] 

säästön nykyarvo 

𝑹𝒏 ∙
𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
 

[€] 

1 15 580 0,952 14 838 

2 15 580 0,907 14 132 

3 15 580 0,864 13 459 

4 15 580 0,822 12 818 

5 15 580 0,784 12 207 

6 15 580 0,746 11 626 

7 15 580 0,711 11 072 

8 15 580 0,677 10 545 

9 15 580 0,645 10 043 

10 15 580 0,614 9 565 

11 15 580 0,585 9 109 

  yhteensä: 129 414 

Investoinnin nykyarvo on 11 vuoden kuluttua siis noin 129 414 €. 


