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Hukkalämpövirrat rakennuksista ympäristöön lisäävät rakennuksien lämmitystarvetta 

merkittävästi, lisäten kustannuksia ja kasvattaen hiilijalanjälkeä.  Poistuvia lämpövirtoja 

voidaan kuitenkin hyödyntää lämmöntalteenottomenetelmien avulla, jossa osa muutoin 

ympäristöön hukattavasta lämpöenergiasta saadaan hyödynnettyä uudestaan rakennuksen 

lämmityksessä. 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutustua eri lämmöntalteenottomenetelmiin ja 

niiden toimintaperiaatteisiin. Työ keskittyy suurimpien hukkalämpövirtojen talteenotto-

menetelmien tarkasteluun ja niistä saadun lämpöenergian hyödyntämistapoihin. Osana 

työtä tehdään myös esimerkkilaskelmat oikean kerrostalokohteen pohjalta, ja vertaillaan 

eri lämmöntalteenottomenetelmien tuloksia ja sopivuutta esimerkkikohteeseen. 

Työssä esitetty teoriatieto pohjautuu alan kirjallisuuteen, sekä useisiin aihepiiriä käsitte-

leviin verkkolähteisiin.  Laskelmat ovat tehty esimerkkikohteesta saatujen lähtötietojen 

perusteella, käyttäen voimassa olevien ohjeistusten ja määräysten mukaisia laskentakaa-

voja sekä laitevalmistajien laitekohtaisia arvoja. 

Tarkastelun perusteella havaitaan lämmöntalteenottomenetelmillä olevan potentiaalia 

korvata merkittävä osa ostettavan lämpöenergian määrästä. Lämpöpumppuprosessia hyö-

dyntämällä voidaan talteen otettua lämpöenergiaa hyödyntää monipuolisemmin ja tehok-

kaammin. Talteenottojärjestelmän valinnassa on huomioitava paljon erilaisia valintakri-

teereitä, joista yhtenä tärkeimmistä on järjestelmän yhteensopivuus kohteen kanssa.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

𝐴 pinta-ala    [m2] 

𝑐𝑝 ominaislämpökapasiteetti   [J/kgK] 

𝐾𝐼𝑉 ilman vaihtuvuuden kerroin  [1/h] 

𝑄 lämpöenergiamäärä   [kWh] 

𝑞𝑣 ilmavirran määrä   [m3/s] 

𝑆𝐹𝑃 ominaissähköteho    [kW/(m3/s)] 

𝑇 lämpötila    [℃] 

∆𝑇 käyttöajan pituus   [h]  

Δ𝑡 ajanjakson pituus   [h] 

U lämmönläpäisykerroin   [W m2K⁄ ] 

𝑉 tilavuus    [m3] 

𝑊 sähköenergian kulutus   [kWh] 

Kreikkalaiset aakkoset 

𝜙 teho    [W]    

𝜌 tiheys    [kg/m3] 

𝜂 hyötysuhde  

Dimensiottomat luvut 

𝐶1 jätevesivaihtimen tehonlaskentakerroin 1 

𝐶2 jätevesivaihtimen tehonlaskentakerroin 2 



 

 

𝐶𝑂𝑃 lämpöpumpun hyötysuhde 

R ilmavirtasuhde 

𝑆𝑃𝐹 lämpöpumpun vuoden keskimääräinen lämpökerroin  

𝑡 käyntiaikasuhde 

Alaindeksit 

a vuosi 

d vuorokautinen 

i ilma 

iv ilmanvaihto 

ivkone ilmanvaihtokoneen ominaisuus 

jv jätevesi 

kok kokonais 

kylmä kylmän käyttöveden ominaisuus 

lkv lämmin käyttövesi 

lto lämmöntalteenotolla saatu arvo 

poisto kiinteistöstä poistuva 

pot potentiaalinen maksimi 

s sisä 

tulo kiinteistöön sisään tuleva 

u ulko 

v viikottainen 



 

 

Lyhenteet 

LP lämpöpumppu 

LTO lämmöntalteenotto 

PILP poistoilmalämpöpumppu 
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1 JOHDANTO 

Tässä kandidaatintyössä on tarkoituksena tarkastella energiatehokkuuden parantamista 

asuinkerrostaloissa erilaisilla lämmöntalteenottomenetelmillä. 

Suomessa asumiseen kuluva osuus kaikesta käytetystä energiasta on noin 18 % (66 TWh), 

josta tilojen, veden ja saunojen lämmittämiseen kuluva osuus on 88 % (Tilastokeskus 

2018). Osa tästä lämmitykseen käytetystä energiasta poistuu rakennuksista hukkaläm-

pönä. Parantamalla nykyisten rakennusten energiatehokkuutta, voidaan saada merkittäviä 

säästöjä niin taloudellisesti, kuin myös ympäristön näkökulmasta. 

Työssä perehdytään ensin tyypillisen kerrostalon energiataseeseen, jonka pohjalta tarkas-

tellaan suurimpia energiavirtoja, joihin voidaan vaikuttaa lämmön talteenotolla ja hyö-

dyntämällä talteen otettu lämpöenergia muualla rakennuksessa. Työssä käsitellään tar-

kemmin poistoilman ja kerrostalokohtaisen käytetyn käyttöveden lämmöntalteenottoa. 

Talteen otetun lämmön käyttöä tarkastellaan esilämmityskytkennän ja lämpöpumppukyt-

kennän osalta.  

Työssä tehdään myös esimerkkilaskelmat eri talteenottomenetelmien potentiaalisista tal-

teen otettavista energiamääristä LOAS:n vuonna 1970 valmistuneen kerrostalon lähtötie-

tojen pohjalta. Laskelmissa tarkastellaan vuotuista energiansäästöä sekä korvattavaa läm-

mitystarpeen osuutta eri lämmöntalteenottomenetelmillä. Investointilaskelmat jätettiin 

pois tarkastelusta niihin liittyvien epävarmuustekijöiden takia. 
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2 HUKKALÄMPÖ SUOMALAISESSA ASUINKERROSTALOSSA 

Tässä kappaleessa tarkastellaan asuinkerrostalosta poistuvaa hukkalämpöä lämpöener-

giataseen ja eriteltyjen lämpövirtojen kautta. Lämpövirtojen suuruuksia vertaillaan mää-

räyksien ohjearvoihin ja muihin poistuviin lämpövirtoihin. 

2.1 Lämpöenergiatase 

Lämmöntalteenottomenetelmiä tarkastellessa on tärkeä tietää rakennuksen lämpövirtojen 

suuruudet ja kulkureitit, eli siis mitä kautta rakennukseen tulee ja sieltä poistuu lämpöä. 

Näitä lämpövirtoja voidaan havainnollistaa lämpöenergiataseella. (Virta ja Pylsy 2011, 

18.) Tarkastellaan nyt tyypillisen asuinkerrostalon lämpöenergiatasetta ja lämpöenergia-

virtoja kuvan 1 perusteella. 

 

Kuva 1. Lämpöenergiatase 1960-1980-lukujen asuinkerrostaloissa. (Virta ja Pylsy 2011, 19) 

 

Lämpötaseesta voidaan havaita suurimpien poistuvien lämpövirtojen olevan ilmanvaih-

don hukkalämpö, johtuminen seinistä ja ikkunoista sekä käyttöveden mukana poistuva 

hukkalämpö. Tyypillisen kerrostalon lämpötaseessa ylä- ja alapohjan kautta aiheutuvat 

lämpöhäviöt ovat kokoluokaltaan pieniä ja merkityksettömiä kokonaiskuvaa tarkastel-

lessa. (Virta ja Pylsy 2011, 20.) 
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2.2 Lämpövirtojen tarkastelu 

Ulkoseinien ja ikkunoiden kautta johtumalla ja konvektiolla tapahtuvat lämpöhäviöt (yht. 

32 – 38 %) riippuvat rakenteiden U-arvoista. Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo, on suure, 

joka kuvaa kuinka paljon lämpöä pääsee johtumaan tietyn materiaalin tai rakenteen läpi. 

(Virta ja Pylsy 2011, 70.) Ympäristöministeriön energiatehokkuuden D3-2012 asetuksen 

mukaisesti, saa lämmönläpäisykerroin olla rakennuksen vaippaan kuuluville lämpimän 

tilan seinille enintään 0,60 W m2K⁄  ja ikkunoille sekä oville enintään 1,8 W m2K⁄  (Ym-

päristöministeriö 2012b, 11). Eri materiaaleilla on ainekohtaiset lämmönjohtavuuskertoi-

met ja termiseen vastukseen kuten U-arvoonkin vaikuttaa näiden lisäksi myös materiaalin 

paksuus (Hyppänen 2019). Tästä johtuen suurin vaikutus rakenteiden läpi johtumalla ta-

pahtuvien lämpöhäviöiden suuruuteen on käytetyllä eristemateriaalilla sekä materiaalien 

paksuudella ja eri materiaalien keskinäisillä pinta-alojen suhteilla.  

Ylä- ja alapohjan kautta tapahtuvat lämpöhäviöt (yht. 9 - 12 %) tapahtuvat konvektion ja 

johtumisen kautta, mutta pienempien pinta-alojen ja eri materiaalivalintojen takia ovat 

kuitenkin pienempiä kuin seinien ja ikkunoiden kautta tapahtuvat lämpöhäviöt. Asetuk-

sen mukaisesti rakennuksen vaippaan kuuluville ylä- ja alapohjille saa lämmönläpäisy-

kerroin olla enintään 0,60 W m2K⁄  (Ympäristöministeriö 2012b, 11). 

Yksi suurimmista lämpövirroista ulos rakennuksesta on lämmitetty sisäilma (36 - 37 %), 

joka poistuu rakennuksesta ilmanvaihdon poistoilmana. Poistoilmasta johtuvien läm-

pöhäviöiden suuruuteen vaikuttavat vallitseva lämpötilaero, ilmavirran tilavuusvirta ja il-

manvaihdon käyttöaika (Seppänen 2001, 407). Ympäristöministeriön asetuksen mukai-

sesti täytyy poistoilmasta ottaa uudisrakennuksissa lämpöä talteen lämpömäärä, joka on 

suuruudeltaan vähintään 45 % ilmanvaihdon lämmityksen käyttämästä lämpömäärästä 

(Ympäristöministeriö 2012b, 15). 

Lämpimään käyttöveteen sitoutunut hukkalämpö on myös merkittävä (17 – 19 %) raken-

nuksesta poistuva lämpövirta. Poistuvasta lämpimästä käyttövedestä johtuvien lämpöhä-

viöiden suuruuteen vaikuttavat jäteveden lämpötila ja virtausmäärä. Lämpötila ja käyte-

tyn veden määrä ovat riippuvaisia kiinteistössä tapahtuvasta veden käytöstä, johon vai-

kuttaa esimerkiksi asukkaiden käyttötottumukset. (Virta ja Pylsy 2011, 26-27.) 



10 

 

Taseesta havaitaan myös merkittävimmän rakennukseen sisään tulevan lämpövirran ole-

van lämmitys (66 – 72 %), ja sähkölaitteiden (15 – 16 %) sekä auringon ja ihmisten (15 

– 16 %) osuuksien rakennukseen tulevasta lämpöenergiasta olevan kooltaan yhtä suuria 

ja pienemmästä osuudestaan huolimatta merkittäviä. 
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3 LÄMMÖNTALTEENOTTOMENETELMÄT 

Tässä kappaleessa tarkastellaan kerrostaloon soveltuvia lämmöntalteenottomenetelmiä. 

Aikaisemmasta tarkastelusta havaittiin suurimpien lämmöntalteenotolla hyödynnettävien 

hukkalämpövirtojen olevan poistoilma ja käyttövesi. Tarkastellaan aluksi eri lämmöntal-

teenottomenetelmiä poistoilmasta. 

3.1 Lämmöntalteenotto poistoilmasta 

Lämmöntalteenotto (LTO) poistoilmasta on yksi merkityksekkäimmistä lämmöntalteen-

ottotavoista suuren potentiaalisesti talteen otettavan lämpömäärän takia, ja nykyisten 

määräysten mukaisesti pakollinen uudisrakennus- ja saneerauskohteissa (Ympäristömi-

nisteriö 2012b, 3) (Ympäristöministeriö 2013, 4). Tuloilma täytyy lämmittää ennen ra-

kennukseen sisään johtamista, joka onnistuu joko pelkällä lämmöntalteenottolaitteella tai 

laitteen lisäksi jälkilämmityksellä käyttäen sähköä tai vesikiertoista järjestelmää (Seppä-

nen ja Seppänen 1996, 171). Talteen otettua lämpöä voidaan hyödyntää tuloilman läm-

mittämisen lisäksi lämpöpumppuprosessilla esimerkiksi käyttöveden tai kiinteistön läm-

mitysjärjestelmässä kiertävän veden lämmittämiseen (Seppänen 2001, 383). 

Poistoilman lämmöntalteenoton tehokkuuteen vaikuttaa merkittävästi kiinteistössä käy-

tetty ilmanvaihtojärjestelmän ja lämmöntalteenottolaitteen tyyppi. Nykyaikaisia lämmön-

talteenotolla varustettuja ilmanvaihtojärjestelmiä ovat täysin keskitetty-, välimuoto- ja 

täysin hajautettu järjestelmä. (Virta ja Pylsy 2011, 92.) 

Täysin keskitetyssä järjestelmässä ilmanvaihto hoidetaan asuntokohtaisesti, siten että jo-

kaisessa asunnossa on yleensä vesikatolle tai ullakolle sijoitetun lämmöntalteenottolait-

teen kautta keskitetysti kulkeva tulo- ja poistoilmakanava. Keskitetyllä ilmanvaihtojär-

jestelmällä saadaan talteen noin 45-55 % lämmityskauden aikana poistettavaan ilmaan 

sitoutuneesta lämmöstä. Välimuotojärjestelmässä poistoilman keräys on keskitettyä, ja 

kiinteistön kaikki poistoilma kulkee lämmönsiirtimen kautta. Lämmönsiirtimessä talteen 

otettu lämpö varastoidaan väliaikaisesti kiertoaineeseen, jolla se voidaan johtaa putkia 

pitkin asuntokohtaisille tuloilmakoneille, jossa kiertoaine vapauttaa lämmön lämmittä-

mällä tuloilmaa. Välimuotojärjestelmällä saadaan talteen noin 35-55 % poistoilman läm-
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möstä lämmityskauden aikana. Täysin hajautetussa järjestelmässä tulo- ja poistoilman-

vaihto toteutetaan asuntokohtaisilla ilmanvaihtokoneilla. Lämmityskauden aikana talteen 

otetun lämmön osuus poistoilmasta on noin 50-70 %. (Virta ja Pylsy 2011, 93-95.) 

3.1.1 Lämmönsiirtimet 

Lämmöntalteenotto tapahtuu ilmastointikoneen lämmönsiirtimien avulla, jossa lämpö 

siirtyy lämpimämmästä poistoilmasta kylmempään lämmitettävään aineeseen. Tehok-

kainta lämmönsiirto on, kun lämpötilaero lämpöä luovuttavan ja vastaanottavan aineen 

välillä on mahdollisimman suuri. Tästä johtuen hyvä kohde poistoilmasta siirtyvän läm-

mön vastaanottajaksi on sisään tulevan ilmanvaihtoilman lämmittäminen. (Seppänen ja 

Seppänen 1996, 188.)  

Lämmönsiirtimet voidaan jakaa rekuperatiivisiin ja regeneratiivisiin lämmönsiirtimiin. 

Rekuperatiivisessa lämmönsiirtimessä lämpöä luovuttavaa poistoilmaa ja vastaanottavaa 

ainetta erottaa pinta, jonka läpi lämpö siirtyy. Regeneratiivisessa eli lämpöä varastoivassa 

lämmönsiirtimessä lämpöä siirtävä aine vastaanottaa ja luovuttaa lämpöä. (Seppänen ja 

Seppänen 1996, 188.) 

Lämmöntalteenoton tehokkuuteen vaikuttaa myös lämmönsiirtimen virtausgeometria, 

lämmönsiirtopinta-ala ja mahdollisesti käytettävän kiertoaineen aineominaisuudet. Läm-

mönsiirrintyypeistä lämpöteknisesti edullisin on vastavirta-lämmönsiirrin. Muita käytet-

täviä lämmönsiirrintyyppejä on myötävirta- sekä ristivirta-lämmönsiirtimet, joista risti-

virta-lämmönsiirrin on yleisin. (Seppänen ja Seppänen 1996, 188.) 

 

Kuva 2. Vastavirta-lämmönsiirrin. (Sandberg 2014) 
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Kuva 3. Ristivirta-lämmönsiirrin. (Sandberg 2014) 

 

Lämmönsiirrin on sitä tehokkaampi, mitä suurempi lämmönsiirtopinta-ala on. Tästä joh-

tuen lämmönsiirtimissä pyritään mahdollisimman suureen lämmönsiirtopinta-alaan mah-

dollisimman pienessä tilavuudessa. Lämmönsiirtopinta-alaa voidaan kasvattaa rivoilla. 

(Seppänen ja Seppänen 1996, 188.) 

3.1.2 Poistoilmalämpöpumppu 

Poistoilmalämpöpumppujärjestelmä (PILP) koostuu lämpöpumpusta/lämpöpumpuista, 

kiinteistön lämminvesivaraajasta, lämmönsiirtimen sisältävästä poistopuhaltimesta tai 

huippuimurista (koneellinen ilmanvaihto) sekä lämmönkeruuputkistosta. (Virta ja Pylsy 

2011, 124.) 

 

Kuva 4. Poistoilman lämmön talteenotto lämpöpumpun avulla. (Virta ja Pylsy 2011, 124) 
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Lämpöpumppu koostuu poistoilmavirtaan sijoitetusta höyrystimestä, käyttövirtaan sijoi-

tetusta lauhduttimesta sekä kompressorista ja paisuntaventtiilistä. Lämpöpumppuproses-

sissa suljetussa piirissä virtaavaa kiertoainetta vuoroin höyrystetään, jolloin kiertoaine si-

too lämpöä, ja lauhdutetaan, jolloin kiertoaine luovuttaa lämpöä. Kiertosuunnassa höy-

rystimen ja lauhduttimen välillä sijaitsevassa kompressorissa kasvatetaan kiertoaineen 

lämpötilaa sekä painetta. Lauhduttimen jälkeen lämpöä luovuttanut kiertoaine ohjataan 

paisuntaventtiilin läpi paineen alentamiseksi, jonka jälkeen aine palaa höyrystimeen uutta 

kiertoa varten. Järjestelmän avulla poistoilman lämpötila voidaan laskea ulkoilman läm-

pötilaa pienemmäksi, ja lauhduttimeen tulevaa lämpötilaa nostaa yli 40 ℃-asteeseen. 

(Seppänen 2001, 380.) 

 

Kuva 5. Poistoilmalämpöpumppujärjestelmän esimerkkikaavio. (Seppänen 2001, 381) 

Käyttämällä poistoilmalämpöpumppujärjestelmää poistoilman hukkalämmön talteen ot-

tamiseksi ja hyödyntämiseksi voidaan saatua lämpöä käyttää tuloilman lämmittämisen 

lisäksi rakennuksen lämmitysverkon ja käyttöveden lämmitykseen. Poistoilmalämpö-

pumppujärjestelmällä voidaan kattaa noin 35-50 % tyypillisen asuinkerrostalon lämmön-

tarpeesta, mutta se vaatii rinnalleen myös lisälämmönlähteen kattamaan loput kiinteistön 

lämmitystarpeesta. (Virta ja Pylsy 2011, 124-125.) 
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3.2 Lämmöntalteenotto jätevedestä 

Aikaisemmin tarkastellun lämpötaseen perusteella lämpimän käyttöveden mukana kiin-

teistöstä poistuu noin 17-19 % kaikesta hukkalämmöstä. Suurin osa tästä lämmöstä on 

peräisin peseytymisestä, sekä keittiössä ja pyykkäämisessä kulutettavasta lämpimästä ve-

destä (Ecopal Oy 2019a). Lämmöntalteenotto asuinrakennuksen jätevedestä on mahdol-

lista, mutta ei tavallisesti taloudellisesti kannattavaa. Kannattavuuteen vaikuttaa etenkin 

jätevesien lämpötila ja puhtaus. (Seppänen 2001, 260.)  

Lämpöä voidaan ottaa talteen joko kaikista kiinteistöstä poistuvista jätevesistä, jolloin 

WC:n jätevesien erottamista ei tarvita. Erottaminen muista jätevesistä kuitenkin parantaa 

lämmöntalteenoton edellytyksiä (Seppänen 2001, 260). Jotkut lämmöntalteenottojärjes-

telmät taas vaativat harmaiden ja mustien jätevesien erottelun, eli kaksiputkiviemäröin-

nin. Harmaalla jätevedelle tarkoitetaan vettä, joka sisältää keittiöstä, siivoamisesta ja pe-

sutiloista tulleet jätevedet. Musta jätevesi on taas vettä, joka sisältää WC:n kautta kulkeu-

tuvat vedet. (Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto Ry 2019.) 

3.2.1 Jäteveden lämmöntalteenoton toimintaperiaate 

Kiinteistön harmaat, ja talteenottoyksikön salliessa, myös mustat jätevedet ohjataan yh-

distetysti lämmönvaihtimeen ennen kunnalliseen jätevesiverkkoon liittymistä. Lämmön-

talteenottoyksikössä lämpimämmästä jätevedestä siirtyvä lämpö otetaan talteen kiertoai-

neeseen, joka kuljettaa talteen otetun lämpöenergian esimerkiksi lämpöpumpulle, jonka 

avulla se voidaan hyödyntää kiinteistön- ja käyttöveden lämmitykseen (OY, T.A.S. 

2019). Jätevedestä saatua lämpöä voidaan käyttää myös suoraan, esimerkiksi esilämmit-

tämään kiinteistön käyttövettä. Tällainen kytkentä kuitenkin heikentää lämmöntalteen-

oton hyötysuhdetta ja poissulkee talteen otetun lämmön käyttökohteita. (Ecopal Oy 

2019c.) 

Esimerkkinä jäteveden lämmöntalteenottoyksiköstä on Ecopal Oy:n markkinoima Eco-

wec-hybridivaihdin, joka mahdollistaisi lämmöntalteenoton jätevesistä ilman harmaiden 

ja mustien jätevesien erottelua. Talteenottoyksikkö asennetaan kiinteäksi osaksi kiinteis-

tön vesi- ja lämmitysjärjestelmiä, ja kiinteistön kaikki jätevedet ohjataan yksikön läpi. 

Jätevedestä talteen otettu lämpö voidaan käyttää suoraan käyttöveden esilämmittämiseen 
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tai hyödyntää lämpöpumppuprosessin avulla kiinteistön-, ilmanvaihdon tai käyttöveden 

lämmitykseen. Ecopal Oy:n mukaan hybridivaihtimella voidaan saavuttaa noin 15-30% 

lämmöntalteenoton hyötysuhde jätevesiin varastoistuneesta hukkalämmöstä käyttöveden 

esilämmityksellä, ja noin 50-95 % hyötysuhde lämpöpumppukytkennällä. (Ecopal Oy 

2019a.) 

 

Kuva 6. Ecowec hybridivaihtimen periaatekuva. (Ecopal Oy 2019a) 
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4 LASKELMAT LOAS:N KIINTEISTÖSSÄ 

Osana tätä työtä tehdään tarkastelu saatavista lämmöntalteenoton energiasäästöistä oike-

assa kerrostalokohteessa. Tarkastelun kohteena on ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntal-

teenoton parantaminen korvaamalla kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä nykyaikaisen 

lämmöntalteenoton sisältävällä koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä tai 

poistoilmalämpöpumpulla. Laskentaosuudessa tarkastellaan myös jäteveden lämmönke-

ruuyksikön avulla saadun lämmön hyödyntämistä käyttöveden esilämmityskytkennällä 

sekä lämpöpumppuprosessin avulla. 

4.1 Tarkasteltava kohde LOAS Park 

Tarkasteltava kohde on Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön (LOAS) omis-

tama kerrostalo Lappeenrannan Huhtiniemessä. Vuonna 1970 rakennetussa kiinteistössä 

on 93 kappaletta yksiötä, ja sen päätoiminen lämmitysmuoto on kaukolämpö. Kauko-

lämpö on myös rakennuksen käyttöveden lämmönlähde. (Rikkinen 2020.) 

 

Kuva 7. Kerrostalokohde LOAS Park. (LOAS 2020) 

Nykyisellään rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä, jossa korvausilma 

tulee asuntoihin asuntokohtaisista korvausilmaventtiileistä ja lämpenee huoneistoissa pat-

teriverkoston avulla. Ilman poisto kiinteistöstä tapahtuu keskitetysti huippuimureiden 

avulla. Ilmanvaihtokoneistossa ei ole lämmöntalteenottoa. Kiinteistön aulassa on myös 

yksittäinen tuloilmakone. (Rikkinen 2020.) 
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Kiinteistössä ei ole kaksoisviemäröintiä eikä erillistä lämminvesivaraajaa. (Rikkinen 

2020.) 

4.2 Poistoilman lämmöntalteenotto 

LOAS:lta saatujen tietojen perusteella voidaan laskea tuloilman tarve ympäristöministe-

riön määräyksen D2-2012 mukaisesti. Ilman vaihtuvuuden ohjearvo on asetuksen mukai-

sesti vähintään 𝐾𝐼𝑉 = 0,5 1/h porrashuoneille, ja asuinhuoneille, joiden vapaa korkeus on 

2,5 m (Ympäristöministeriö 2012c, 25). Talossa on myös muita tiloja, mutta oletetaan 

muiden kiinteistön tilojen olevan merkityksettömiä tämän työn ilmanvaihdon tarkastelun 

osalta porras- ja asuinhuoneiden tiloihin verrattuna. Kiinteistön ajoitettua ilmanvaihdon 

tehostusta ei oteta laskennassa huomioon ja kiinteistön tiiviys oletetaan riittäväksi. 

Poistoilman lämmöntalteenoton laskennassa käytetyt alkuarvot ovat esitetty taulukossa 

1. 

Taulukko 1. Poistoilman lämmöntalteenoton laskennan alkuarvot. 

𝐾𝐼𝑉 0,5 1/h 

𝑉𝑘𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑠𝑡ö 10 750 m3 

𝑅 0,9  

𝜂𝑎,𝑖𝑣𝑘𝑜𝑛𝑒 70,3 % 
𝑡𝑑 1 h/24h 
𝑡𝑣 1 vrk/7vrk 
𝜌𝑖  1,2 kg/m3 
𝑐𝑝𝑖 1000 J/kgK 

𝑇𝑠 21 ℃ 
∆𝑡 730 h 
𝑆𝐹𝑃 1,5 kW/(m3/s) 
∆𝑇𝑖𝑣𝑘𝑜𝑛𝑒 8760 h 
𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠 574 364 kWh/a 

𝐴𝑘𝑜𝑘 2 970 m2 

 

Tuloilman määrä lasketaan yhtälön 1 mukaisesti. 

𝑞𝑣,𝑡𝑢𝑙𝑜 = 𝐾𝐼𝑉𝑉𝑘𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑠𝑡ö   (1) 

, jossa 𝑞𝑣,𝑡𝑢𝑙𝑜 on kiinteistöön tuleva tuloilmavirta, 𝐾𝐼𝑉 on asuinhuoneiden ja porrashuo-

neiden ilmanvaihtokerroin ja 𝑉𝑘𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑠𝑡ö on kiinteistön lämmitettyjen kuutioiden määrä. 



19 

 

Valitaan kiinteistöön sopiva lämmöntalteenoton sisältävä ilmanvaihtojärjestelmä saadun 

tuloilmavirran perusteella. 

4.2.1 Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä 

Lasketaan nyt poistoilman lämmöntalteenotolla tuloilman esilämmittämiseen hyödynnet-

täväksi saatava energiamäärä jokaiselle kuukaudelle vuodessa. Laskennassa ei oteta huo-

mioon kesä-, heinä- ja elokuuta, jolloin oletetaan ilmanvaihdon jälkilämmityksen ja läm-

möntalteenoton olevan poissa käytöstä. (Ympäristöministeriö 2012a, 22.) 

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä tarkoittaisi rakennusteknisiä muutoksia 

kiinteistöön, sillä nykyinen huonekohtainen tuloilman reitti täytyisi korvata keskitetyillä 

tuloilmakanavilla. Kyseiseen tarkasteluun ilmanvaihtokoneeksi valitaan KAIR ECo-

Counter 6485-EC. Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde saadaan valmistajan 

sivuilla olevan mitoitustyökalun avulla. (Oy Pamon Ab 2020b.) 

Koska tarkempaa arvoa ei ole tiedossa, käytetään tulo- ja poistoilmavirtojen suhteena ym-

päristöministeriön ohjeistuksen D5-2007 mukaista ilmavirtasuhdetta (Ympäristöministe-

riö 2007, 24). Suhteen täytyy olla hieman alipaineinen, jotta kosteus ei tiivisty kiinteistön 

rakenteisiin (Seppänen ja Seppänen 1996, 165). 

Tällöin poistoilmavirraksi saadaan yhtälön 2 mukaisesti.  

𝑞𝑣,𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜 =
𝑞𝑣,𝑡𝑢𝑙𝑜

𝑅
   (2) 

, jossa 𝑞𝑣,𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜 on poistoilmavirta ja 𝑅 on ilmavirtasuhde. 

Lasketaan nyt lämmöntalteenotolla talteen otettu keskimääräinen teho kuukautta kohden 

yhtälöllä 3 (Ympäristöministeriö 2012a, 21). 

𝜙𝐿𝑇𝑂 = 𝜂𝑎,𝑖𝑣𝑘𝑜𝑛𝑒𝑡𝑑𝑡𝑣𝜌𝑖𝑐𝑝𝑖𝑞𝑣,𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜(𝑇𝑠 − 𝑇𝑢) (3) 

, jossa 𝜙𝐿𝑇𝑂 on lämmöntalteenotolla talteen otettu kuukauden keskimääräinen teho,  

𝜂𝑎,𝑖𝑣𝑘𝑜𝑛𝑒 on ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton poistoilman vuosihyötysuhde, 
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𝑡𝑑 on ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, 𝑡𝑣 on ilman-

vaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaikasuhde, 𝜌𝑖 on ilman tiheys, 𝑐𝑝𝑖 on ilman ominais-

lämpökapasiteetti, 𝑇𝑠 on sisälämpötila ja 𝑇𝑢 on ulkolämpötila. 

Ulkolämpötiloina käytetään kuukausittaisia keskimääräisiä vyöhykkeen I-II lämpötiloja, 

jonka alueeseen tarkasteltava kohde kuuluu (Ilmatieteenlaitos 2020). Lämpötilat on esi-

tetty taulukossa 2.  

Lasketun talteen otetun tehon avulla voidaan selvittää lämmöntalteenottolaitteen jälkei-

nen kuukauden keskimääräinen tuloilmalämpötila yhtälöstä 4 (Ympäristöministeriö 

2012a, 21). 

𝑇𝐿𝑇𝑂 = 𝑇𝑢 +
𝜙𝐿𝑇𝑂

𝑡𝑑𝑡𝑣𝜌𝑖𝑐𝑝𝑖𝑞𝑣,𝑡𝑢𝑙𝑜
   (4) 

, jossa 𝑇𝐿𝑇𝑂 = lämmöntalteenottolaitteen jälkeinen lämpötila. 

Nyt voidaan laskea ilmanvaihdosta talteen otettu energia yhtälöllä 5 (Ympäristöministe-

riö 2012a, 24). 

𝑄𝐿𝑇𝑂,𝐼𝑉 = ∑ 𝑡𝑑𝑡𝑣𝜌𝑖𝑐𝑝𝑖𝑞𝑣,𝑡𝑢𝑙𝑜(𝑇𝐿𝑇𝑂 − 𝑇𝑢)∆𝑡 (5) 

, jossa 𝑄𝐿𝑇𝑂,𝐼𝑉 on ilmanvaihdosta talteen otettu energia ja ∆𝑡 on ajanjakson pituus. 

Saadut kuukausittaiset tulokset ovat esitettyinä taulukossa 2. 

Taulukko 2. Koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän lämmöntalteenottotulokset. 

  

Keskimääräinen 

ulkolämpötila [C]

Talteenotettu 

keskimääräinen teho [W]

Lämmötalteenottolaitteen jälkeinen 

keskimääräinen lämpötila [C]

Ilmanvaihdosta talteenotettu 

energia [kWh]

Tammikuu -4 34 987                                15,5 25 541                                          

Helmikuu -4,5 35 687                                15,4 26 052                                          

Maaliskuu -2,6 33 028                                15,8 24 110                                          

Huhtikuu 4,5 23 092                                17,4 16 857                                          

Toukokuu 10,8 14 275                                18,8 10 421                                          

Kesäkuu 14,2 -                                      - -                                                 

Heinäkuu 17,3 -                                      - -                                                 

Elokuu 16,1 -                                      - -                                                 

Syyskuu 10,5 14 695                                18,7 10 727                                          

Lokakuu 6,2 20 712                                17,8 15 120                                          

Marraskuu 0,5 28 690                                16,5 20 943                                          

Joulukuu -2,2 32 468                                15,9 23 702                                          

YHT: 173 472                                        
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Ilmanvaihtokoneen kuluttama sähköenergia voidaan laskea valmistajan antaman omi-

naissähkötehon perusteella käyttäen yhtälöä 6 (Ympäristöministeriö 2012a, 52). 

𝑊𝐼𝑉𝐾𝑂𝑁𝐸 = 𝑆𝐹𝑃 ∙ 𝑞𝑣,𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜∆𝑇𝑖𝑣𝑘𝑜𝑛𝑒  (6) 

, jossa 𝑊𝐼𝑉𝐾𝑂𝑁𝐸 on ilmanvaihtokoneen käyttämä sähköenergia vuodessa, 𝑆𝐹𝑃 on ilman-

vaihtokoneen ominaissähköteho ja ∆𝑇𝑖𝑣𝑘𝑜𝑛𝑒 on ilmanvaihtokoneen käyttöaika. 

Ilmanvaihtokoneen ilmavirtana käytetään keskiarvo-poistoilmavirtaa. 

Kiinteistökohteen nykyinen ilmanvaihtojärjestelmä ei sisällä minkäänlaista poistoilman 

lämmöntalteenottoa tai keskitettyä tuloilman lämmitystä, joten voidaan arvioida talteen 

otetun energian vähentävän rakennuksen lämmitysenergian tarvetta karkeasti ilmanvaih-

dosta talteen otetun energian verran. 

Laskennan perusteella vuotuiseksi hyödynnettäväksi lämpöenergiaksi saadaan 173 472 

kWh ja käytetyksi sähköenergiaksi 21 799 kWh. 

4.2.2 Poistoilmalämpöpumppukytkentä 

Lasketaan tilojen, käyttöveden ja ilmanvaihdon lämmitysenergian yhteenlaskettu tarve 

rakennuksen pinta-alaa kohden. Käytetään lämmitysenergiana kiinteistön vuotuista kau-

kolämmön kulutusta, joka lämmittää kiinteistön lisäksi käyttöveden ja tuloilmaventtii-

leistä tulevan ilman rakennuksen sisällä. Pinta-alana käytetään rakennuksen kokonaisker-

rosalaa.  

Lämmitysenergian vuotuinen tarve neliötä kohden saadaan yhtälöllä 7.  

𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡,𝑖𝑣,𝑙𝑘𝑣 =
𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠

𝐴𝑘𝑜𝑘
  (7) 

, jossa 𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡,𝑖𝑣,𝑙𝑘𝑣 on kiinteistön vuotuinen lämmityksen, käyttöveden ja ilman-

vaihdon lämmitysenergian tarve neliötä kohden [kWh/(𝑚2a)], 𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠 on vuotuinen 

lämmitysenergiamäärä kaukolämmöllä ja 𝐴𝑘𝑜𝑘 on rakennuksen kokonaiskerrosala. 

Selvitetään nyt poistoilmalämpöpumpun SPF-luku jäteilman lämpötilan funktiona. 

Lämmöntalteenottopatterin jälkeiseksi arvioiduksi jäteilman lämpötilaksi saadaan + 3,0 
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℃ syöttämällä kiinteistön tarpeelliset tiedot valmistajan poistoilmalämpöpumpun mitoi-

tuslaskuriin (Oy Pamon Ab 2020a). 

SPF-luvuksi saadaan rakentamismääräyskokoelman D5-2012 mukaan taulukosta 3 arvo 

SPF = 2,0. 

Taulukko 3. Poistoilmalämpöpumpun SPF-luku jäteilman lämpötilan funktiona. (Ympäristöministeriö 

2012a, 50) 

 

Poistoilmalämpöpumpun tuottama osuus kiinteistön lämmitystarpeesta saadaan pinta-

alakohtaisen lämmitysenergian, SPF-luvun ja jäteilman funktiona saman määräyskokoel-

man perusteella taulukosta 4. 

Taulukko 4. Lämpöpumpun tuottaman lämmitysenergian osuuden määritystaulukko. (Ympäristöministe-

riö 2012a, 49) 

 

Taulukosta interpoloimalla saadaan lämpöpumpun tuottamaksi osuudeksi kiinteistön 

lämmitysenergian tarpeesta 𝑄𝐿𝑃 𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠,𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡,𝑖𝑣,𝑙𝑘𝑣⁄  = 0,53. 

Lämpöpumpun tuottamaksi lämmitysenergiaksi saadaan yhtälön 8 mukaisesti. 

𝑄𝐿𝑃 = 0,53 ∙ 𝑄𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠   (8) 

, jossa 𝑄𝐿𝑃 on lämpöpumpun tuottama vuotuinen lämmitysenergia. 

Lämpöpumpun kuluttama sähköenergia saadaan yhtälöstä 9 (Ympäristöministeriö 2012a, 

49). 
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𝑊𝐿𝑃 =
𝑄𝐿𝑃

𝑆𝑃𝐹
    (9) 

, jossa 𝑊𝐿𝑃 on lämpöpumppujärjestelmän vuotuinen sähköenergian kulutus ja 𝑆𝑃𝐹 on 

poistoilmalämpöpumpun SPF-luku. 

Laskennan perusteella vuotuiseksi hyödynnettäväksi lämpöenergiaksi saadaan 304 413 

kWh ja käytetyksi sähköenergiaksi 152 207 kWh. 

4.3 Jätevesien lämmöntalteenotto 

Kiinteistön kylmän käyttöveden lämpötilana käytetään 5,0 ℃ (Ympäristöministeriö 

2012b, 21). Jäteveden lämpötilana käytetään lämmönvaihtimen valmistajan taulukoissa 

käyttämää arvoa (Ecopal Oy 2019b). Vuodenajasta johtuvia kylmän veden lämpötilan 

vaihteluita ei oteta huomioon. Oletuksena on myös, että kaikki kiinteistön kuluttama käyt-

tövesi poistuu kiinteistöstä jätevetenä. 

Vedenkulutuksen perusteella kiinteistön jäteveden lämmöntalteenottoyksiköksi on valittu 

Ecowec R08 hybridivaihdin, joka soveltuu rivi- ja kerrostaloihin, joiden vuotuinen ve-

denkulutus on yli 2500 m3/a (Ecopal Oy 2019b). Laskelmissa käytetty viemärikytkentä 

lämmönvaihtimeen on painovoimainen, jolloin pumppauksesta ei aiheudu lisäkustannuk-

sia. Pumppauksen vaativalla paineviemäröinnillä voitaisiin saavuttaa kymmenien pro-

senttien lisäys jäteveden talteenoton tehokkuuteen, mutta se vaatii investoinnin jäteve-

sipumppaamoon ja aiheuttaa sähkökustannuksia. (Ecopal Oy 2019c.) 

Jäteveden lämmöntalteenoton laskennassa käytetyt alkuarvot ovat esitetty taulukossa 5. 

Taulukko 5. Jäteveden lämmöntalteenoton laskennan alkuarvot. 

𝑉𝑗𝑣 3519 m3 
𝜌𝑗𝑣  1000 kg/m3 

𝑐𝑝,𝑗𝑣 4,2 kJ/kgK 
𝑇𝑗𝑣  26 ℃ 
𝑇𝑘𝑦𝑙𝑚ä 5 ℃ 
𝑞𝑣,𝑗𝑣 0,112 L/s 
𝐶𝑂𝑃 3,39  
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Selvitetään jäteveden lämmöntalteenoton hyötysuhteet käyttöveden esilämmitys- ja läm-

pöpumppukytkennälle. 

4.3.1 Käyttöveden esilämmitys 

Ecowec-hybridivaihdin voidaan kytkeä suoraan esilämmittimeksi kiinteistön käyttöve-

delle. Kytkentä ei vaadi lämminvesivaraajaa tai lämpöpumppua, mutta on lämmöntal-

teenottohyötysuhteeltaan lämpöpumppuprosessia heikompi. (Ecopal Oy 2019b.) 

Hyötysuhde käyttöveden esilämmityskytkennälle selvitetään valmistajan antamien käy-

rästöjen avulla, selvittämällä ensimmäiseksi vaihtimen teho yhtälöllä 10. (Ecopal Oy 

2015a.) 

𝜙 = 𝐶1𝐶2   (10) 

, jossa 𝜙 on valmistajan käyrästöjen avulla laskettu vaihtimen teho, 𝐶1 on lämpötilaerojen 

funktiona saatu tehonlaskentakerroin ja 𝐶2 on tilavuusvirtojen funktiona saatu tehonlas-

kentakerroin. 

 

Kuva 8. Käyttövesikytkennän teholaskentakertoimien määrityskuvaajat, kun vaippanesteenä on vesi ja jä-

tevesi kulkee vaihtimessa ylhäältä alas painovoimaisesti. (Ecopal Oy 2015b) 

 

Arvoiksi kuvaajista saadaan 𝐶1 = 47,5 ja 𝐶2 = 0,039. 
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Potentiaalinen jätevedestä saatava maksimiteho saadaan yhtälöllä 11 (Ecopal Oy 2015a). 

𝜙𝑝𝑜𝑡 = 𝜌𝑗𝑣𝑐𝑝,𝑗𝑣𝑞𝑣,𝑗𝑣(𝑇𝑗𝑣 − 𝑇𝑘𝑦𝑙𝑚ä)  (11) 

, jossa 𝜙𝑝𝑜𝑡 on potentiaalinen jätevedestä saatava maksimiteho ja 𝑞𝑣,𝑗 on jäteveden tila-

vuusvirta. 

Jäteveden tilavuusvirta on laskettu vuoden kulutuksen keskiarvona, vaikka todellisuu-

dessa jäteveden määrä vaihtelee jatkuvasti. 

Hyötysuhde vaihtimelle saadaan yhtälöstä 12 (Ecopal Oy 2015a). 

𝜂𝐿𝑇𝑂,𝑗𝑣 =
𝜙

𝜙𝑝𝑜𝑡
   (12) 

, jossa 𝜂𝐿𝑇𝑂,𝑗𝑣 on lämmöntalteenoton hyötysuhde jätevedestä. 

Jätevedestä talteen otettu energiamäärä saadaan kertomalla potentiaalinen maksimiener-

giamäärä lämmöntalteenottolaitteen lämmöntalteenoton hyötysuhteella yhtälön 13 mu-

kaisesti (Motiva Oy 2019b). 

𝑄𝐿𝑇𝑂,𝐽𝑉 = 𝜌𝑗𝑣𝑐𝑝,𝑗𝑣𝑉𝑗𝑣(𝑇𝑗𝑣 − 𝑇𝑘𝑦𝑙𝑚ä)𝜂𝐿𝑇𝑂,𝑗𝑣 (13) 

, jossa 𝑄𝐿𝑇𝑂,𝐽𝑉 on jätevedestä talteen otettu energiamäärä vuodessa, 𝜌𝑗𝑣 on jäteveden ti-

heys, 𝑐𝑝,𝑗𝑣 on jäteveden ominaislämpökapasiteetti, 𝑉𝑗𝑣 on jäteveden kuutiomäärä vuo-

dessa, 𝑇𝑗𝑣 on jäteveden lämpötila ennen jäteveden lämmöntalteenottoa ja 𝑇𝑘𝑦𝑙𝑚ä on kyl-

män käyttöveden lämpötila. 

Laskennan perusteella vuotuiseksi hyödynnettäväksi lämpöenergiaksi saadaan 16 141 

kWh. 
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Kuva 9. Ecowec-hybridivaihtimen käyttöveden esilämmityskytkentä kaukolämpökohteessa. (Ecopal Oy 

2017a) 

4.3.2 Lämpöpumppukytkentä 

Lämmönvaihtimen hyötysuhdetta voidaan parantaa lämpöpumppukytkennällä. Tämä 

kuitenkin vaatii lämpöpumppuinvestoinnin ja kytkennän lämminvesivaraajaan sekä 

muita mahdollisia muutoksia lämmitysjärjestelmään. 

Hyötysuhde lämpöpumppukytkennälle selvitetään samaan tapaan valmistajan antamien 

käyrästöjen avulla. Kuvaajien lukemista varten täytyy valita käytettävä lämpöpumppu. 

Lämpöpumpuksi laskentaa varten valitaan NIBE F1245 12 kW lämpöpumppu. Kuvaajien 

lukemista varten tarvittavana lämmönkeruupiirin tilavuusvirtana käytetään nimellisvir-

tausta 0,65 L/s ja lämmönkeruunesteen tulolämpötilana lämmönvaihtimeen 5,0 ℃. Läm-

pötila on valittu tarkemman tiedon puuttuessa samaksi kuin käyttöveden esilämmityskyt-

kennässä lämmönkeruunesteen tilalla kiertävän veden lämpötila on. Lämpötila kuuluu 

lämpöpumppuvalmistajan antamalle sallittujen lämpötilojen alueelle. (NIBE Energy Sys-

tems Oy 2020.) 
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Kuva 10. Lämpöpumppukytkennän teholaskentakertoimien määrityskuvaajat, kun vaippanesteenä on eta-

noli 30% - vesi 70% seos ja jätevesi kulkee vaihtimessa ylhäältä alas painovoimaisesti. (Ecopal Oy 2015c) 

 

Arvoiksi kuvaajista saadaan 𝐶1 = 31 ja 𝐶2 = 0,18. 

Laskennan loput vaiheet sekä potentiaalinen maksimiteho ovat samat kuin käyttöveden 

esilämmityskytkennässä. 

Arvioidaan karkeasti lämpöpumpun käyttämää sähköenergian määrää lämpöpumpun val-

mistajan antaman COP-kertoimen avulla. Kerroin on annettu käyttöolosuhteissa, kun 

käytössä on nimellisvirtaus ja sisään tulevana lämmönkeruuliuoksen lämpötila on 0 ℃ ja 

lämmityksen menoveden lämpötila 50 ℃ (NIBE Energy Systems Oy 2020). Kyseinen 

kerroin on valittu, sillä sen määrittämisessä käytetyt käyttöolosuhteet vastaavat eniten 

valmistajan antamista käyttöolosuhdevaihtoehdoista tarkasteltavan tapauksen käyttöolo-

suhteita. Lämpöpumpun arvioitu energiankulutus saadaan yhtälöstä 14 (Ympäristöminis-

teriö 2012d, 30). 

𝑊𝐿𝑃,𝐽𝑉 =
𝑄𝐿𝑇𝑂,𝐽𝑉

𝐶𝑂𝑃𝐿𝑃,𝐽𝑉
   (14) 

, jossa 𝑊𝐿𝑃,𝐽𝑉 on arvioitu jäteveden lämmöntalteenoton lämpöpumpun käyttämä sähkö-

energia vuodessa ja 𝐶𝑂𝑃𝐿𝑃,𝐽𝑉 on lämpöpumppuvalmistajan antama COP-kerroin edellä 

mainituissa käyttöolosuhteissa. 
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Laskennan perusteella vuotuiseksi hyödynnettäväksi lämpöenergiaksi saadaan 48 706 

kWh ja käytetyksi sähköenergiaksi 14 368 kWh. 

 

Kuva 11. Ecowec-hybridivaihdin yhdistettynä lämpöpumppuun. (Ecopal Oy 2017b) 

 

4.4 Tulosten tarkastelu ja kannattavuus 

Investointien kannattavuutta laskettaessa täytyy tietää saatavien säästöjen lisäksi projek-

tiin liittyvät kustannukset. Kustannuksiin kuuluu laitteiston ja muiden tarvittavien kom-

ponenttien hankintahinnat, asennus- ja muutostöistä aiheutuvat kustannukset, suunnitte-

lun kustannukset, laitteiston elinkaaren aikana tapahtuvien huoltotöiden kustannukset 

sekä mahdollisen lainan korot. (Virta ja Pylsy 2011, 141-144.) 

Kustannusten arviointi tarkempien tietojen puuttuessa, sekä kustannusten suuri vaihtele-

vuus kohteesta ja toteutustavasta riippuen johtavat puutteellisen pohjatiedon perusteella 

tehtäviin oletuksiin ja siten merkittävästi tulosten kokoluokkaan ja oikeellisuuteen. Edellä 

mainittujen syiden perusteella jätetään kannattavuuden tarkastelu tämän kandidaatintyön 

osalta pelkästään talteen otettujen energiamäärien tarkasteluun. 
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Lämmöntalteenottomenetelmiä ei voida suoraan vertailla keskenään talteen otettujen 

energiamäärien avulla, sillä eri menetelmien energiamäärien laskennassa on käytetty eri-

laisia ja vaikutukseltaan erikokoisia oletuksia. Investointien keskinäiset suuruusluokat 

voivat myös vaihdella talteenottomenetelmien välillä merkittävästi, joten tarkastelemalla 

pelkästään saatua energiamäärää ei voida tehdä perusteltuja johtopäätöksiä talteenotto-

menetelmien keskinäisestä paremmuudesta. Eri menetelmien kannattavuuteen vaikuttaa 

myös kaukolämmön ja sähkön hinta, sekä näiden keskinäinen suhde. Energiamäärien 

avulla voidaan kuitenkin arvioida eri lämmöntalteenottomenetelmien potentiaalia olla 

korvaamassa osa kiinteistön nykyisen lämmitystarpeen energiasta talteen otetulla energi-

alla. 

Taulukossa 6 on esitettynä laskennan perusteella saadut tulokset talteen otetuista ja tal-

teenoton käyttämistä energiamääristä.  

Taulukko 6. Lämmöntalteenottojärjestelmien tuottamat ja käyttämät vuotuiset energiamäärät. 

 

 

Tulosten perusteella voidaan havaita, että lämpöpumppuprosessia hyödyntävät lämmön-

talteenottomenetelmät ovat selvästi tehokkaampi tapa saada hukkalämmöstä mahdolli-

simman paljon energiaa talteen. Lämpöpumppuprosessia hyödyntävissä menetelmissä on 

kuitenkin haittapuolena suurempi sähköenergian kulutus ja monimutkaisempi kytkentä 

esilämmityskytkentöihin verrattuna.  

Poistoilman- ja jäteveden lämmöntalteenottoa vertaillessa havaitaan jäteilmasta saatujen 

energiamäärien olevan huomattavasti suurempia. Suuruuseroihin vaikuttaa potentiaali-

sesti maksimaalisten talteen otettavien energiamäärien eli hukkalämpövirtojen suuruudet 

sekä talteenottomenetelmien tehokkuudet eli lämmöntalteenoton hyötysuhteet. Huomioi-

tavaa laskelmissa on se, että poistoilmasta saadun energiamäärän laskennassa on käytetty 

Tuloilman 

esilämmitys

Poistoilma-

lämpöpumppu

Käyttöveden 

esilämmitys

Lämpöpumppu- 

kytkentä

Vuotuinen 

hyödynnettäväksi 

saatava energia

173,5 MWh 304,4 MWh 16,1 MWh 48,7 MWh

Vuotuinen käytetty 

sähköenergia
21,8 MWh 152,2 MWh - 14,4 MWh

Poistoilman lämmöntalteenotto Jäteveden lämmöntalteenotto
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täysin arvioitua ilmamäärää, kun taas jätevedestä saadun energiamäärän laskennassa tulos 

perustuu vesimäärän osalta mitattuun lukemaan. 

Ilmanvaihdon laskennassa käytettiin myös oletusta, että rakennus on täysin vuototiivis ja 

ilmanvaihdon tehostus jätetään huomioimatta. Käytännössä kiinteistön rakenteiden läpi 

vuotaa ilmaa, joka vaikuttaa ilmanvaihtokoneen läpi kulkevien ilmavirtojen suuruuksiin. 

Ilmanvaihdon ajoittainen tehostus kasvattaa tulevaa ja poistuvaa ilmavirtaa, jonka myötä 

potentiaalisesti talteen otettava ilmanvaihdosta aiheutuva hukkalämpövirta suurenee. 

Taulukossa 7 on esitetty talteenottomenetelmillä saatujen energiamäärien osuus kiinteis-

tön vuotuisesta kaukolämpötarpeesta. 

Taulukko 7. Talteen otettujen energiamäärien ja kaukolämpötarpeen suhde. 

 

 

Taulukon arvojen perusteella voidaan havaita eri talteenottomenetelmillä olevan potenti-

aalia korvata merkittävä osa kiinteistön kaukolämpötarpeesta.  

Käytettävän järjestelmän valintaan vaikuttaisi merkittävästi talteenottojärjestelmän so-

veltuvuus kohteeseen ilman tarvetta merkittäviin rakenteellisiin muutoksiin tai olemassa 

olevan lämmitysjärjestelmän muokkaamiseen. 

 

  

Tuloilman 

esilämmitys

Poistoilma-

lämpöpumppu

Käyttöveden 

esilämmitys

Lämpöpumppu- 

kytkentä

Talteenotetun energian 

osuus 

kaukolämpötarpeesta

30 % 53 % 3 % 9 %

Poistoilman lämmöntalteenotto Jäteveden lämmöntalteenotto
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5 YHTEENVETO  

Asuinkerrostalon suurimpia lämmöntalteenoton avulla hyödynnettävissä olevia hukka-

lämpövirtoja ovat poistoilman ja jäteveden mukana kulkeutuvat lämpövirrat. 

Kiinteistökohtainen lämmöntalteenotto on merkittävä tapa pienentää energian kulutusta, 

ja on ilmanvaihdon lämmöntalteenoton osalta nykyisin pakollinen ja kannattava energi-

ansäästökeino. Jäteveden lämmöntalteenotto ei ole vielä yleistynyt poistoilmanlämmön-

talteenoton tavoin, mutta on myös potentiaalinen keino kiinteistön energiaomavaraisuu-

den lisäämiseen. Lämmöntalteenottojärjestelmän kytkeminen lämpöpumppuprosessiin 

parantaa hyödyksi saatavan energian osuutta huomattavasti, ja samalla mahdollistaa tal-

teen otetun energian monipuolisemman käytön. 

Esimerkkilaskelmissa LOAS:n kiinteistöstä havaittiin lämmöntalteenottojärjestelmien 

voivan potentiaalisesti korvata merkittävän määrän ostettavasta lämpöenergiasta. Kan-

nattavuuslaskelmat jätettiin pois epävarmuustekijöiden takia. Tulosten perusteella huo-

mattiin myös eri lämmöntalteenottomenetelmien potentiaalisissa saatavissa energiamää-

rissä olevan merkittäviä eroja. Poistoilmasta saatavat energiamäärät olivat jätevedestä 

saataviin energiamääriin verrattuna moninkertaisia ja lämpöpumppuprosessia hyödyntä-

vien talteenottomenetelmien energiamäärät huomattavasti isompia kuin esilämmityskyt-

kennän energiamäärät. 
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