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Electricity and district heating production are causing 32 % of Finland’s total emissions. 
Approximately 87 % of electricity and district heating production emissions come from 
buildings’ heating systems. Using coal in energy production is going to end in Finland in 
2029. This has forced the district heating companies to make major changes to their produc-
tion. District heating companies have increased the capacity of renewable fuels and de-
creased the capacity of fossil fuels. This has caused the rapid increase in district heating 
price. In the meanwhile, heat pumps are becoming more popular, due the tightening energy 
regulations, the increase of the district heating price, and due the development of heat pump 
technology.  
 
The aim of this thesis was to study the economic viability of hybrid heating systems in a 
building, that has been connected to the local district heating system. Different variations 
were examined from district heating system, geothermal heating system, and air-to-water 
heat pump heating system.  
 
One of the key contributions of this study was a calculation tool, which was created to eval-
uate the life cycle costs for each studied heating system. The cost-benefit of investments 
were defined by using internal rate of interest, net present value, direct payback period, and 
interest payback period.  
 
The amount of bore wells greatly affect the invest costs of geothermal heating system. The 
lost heat of the cooling system was utilized and charged to bore wells. This allowed to de-
crease the amount the bore wells needed.  
 
From the studied heating systems, geothermal heating system and hybrid system of geother-
mal heat and air-to-water heat pump proved to be the most profitable ones.   
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1 JOHDANTO 

Käsillä oleva diplomityö tarkastelee eri hybridilämmitysjärjestelmien mitoitusta ja kannat-

tavuutta kaukolämpöön kytketyssä toimitilakiinteistössä. Työn tilasi kiinteistö- ja rakennus-

alan asiantuntijayritys EcoReal Oy, jonka yhtenä osa-alueena on rakennusten energiahallinta 

ja sen optimointi kiinteistöissä. Yrityksen yhtenä päätavoitteena on ilmastopäästöjen vähen-

täminen rakennuksissa.  

 

Hybridilämmitysjärjestelmien tarkastelu tehtiin kohdekiinteistöön, jonka nykyinen lämmi-

tysmuoto on kaukolämpö. Kiinteistön nykyinen kaukolämpöpaketti on alkuperäinen ja käyt-

töikänsä loppupäässä. Työssä haluttiin tutkia kaukolämmölle vaihtoehtoisten lämmitysmuo-

tojen rakentamista ja investointien kannattavuutta kiinteistön elinkaaren aikana.  

 

1.1 Työn tausta 

Suomi on sitoutunut tiukkoihin kansainvälisiin päästötavoitteisiin, joiden tavoitteena on hil-

litä ilmastonmuutosta. Energiatehokkuuden parantaminen rakennuksissa on yksi kustannus-

tehokas tapa vähentää päästöjä ja saavuttaa Suomen päästötavoitteet. (Motiva, 2020f.) Suo-

messa kokonaisenergiankulutuksesta kolmasosa menee rakennusten lämmittämiseen. Uu-

disrakennukset tehdään energiatehokkaiksi, mutta rakennuskanta uusiutuu tällä hetkellä vain 

prosentin vuosivauhdilla, minkä vuoksi energiatehokkuuden parantaminen rakentamisessa 

kohdistuu olemassa oleviin rakennuksiin. Nykymääräyksien johdosta rakennusten energia-

tehokkuus paranee automaattisesti peruskorjauksien yhteydessä. Rakennuksien energiate-

hokkuutta voidaan parantaa muulloinkin kuin peruskorjauksen yhteydessä, kun se on tekni-

sesti ja taloudellisesti kannattavaa. (Rakennusteollisuus RT ry, 2020.) 

 

Energiasektori on Suomen suurin kasvihuonekaasupäästöjen lähde (Kuva 1). Energiasekto-

rin päästöistä noin 43 prosenttia muodostuu sähkön- ja kaukolämmöntuotannon päästöistä. 

Vuonna 2018 sähkön- ja kaukolämmöntuotannon aiheuttamat päästöt olivat yhteensä noin 

18,7 miljoonaa tCO2, josta kaukolämmön tuotannon osuus on ollut 7,5 miljoonaa tCO2. (Tilas-

tokeskus, 2020c, Tilastokeskus, 2021c.)  



7 

 

 
Kuva 1. Suomen kasvihuonepäästöt sektoreittain (Tilastokeskus, 2020b).  

 

Kaukolämpö on yleisin lämmitysmuoto Suomessa. Kaukolämmön polttoaineena on käytetty 

pääasiassa maakaasua, kivihiiltä, turvetta ja puuta. Kaukolämmön ympäristöystävällisyys 

riippuu siitä, mitä polttoainetta kaukolämpöä tuottavissa laitoksissa käytetään. (Motiva, 

2019b.) Suomen päästötavoitteisiin kuuluu kivihiilestä luopuminen vuoteen 2029 mennessä, 

minkä vuoksi kaukolämpöyhtiöt ovat lisänneet uusiutuvien energialähteiden käyttöä viime 

vuosina. Vuonna 2019 ensimmäistä kertaa uusiutuvien polttoaineiden osuus kaukolämmön 

lähteenä oli suurempi kuin fossiilisilla polttoaineilla. (Tilastokeskus, 2020d.) Kivihiilestä 

luopuminen aiheuttaa paineita rakenteellisten uudistuksien tekemiselle, mikä osanaan vai-

kuttaa kaukolämmön hintaan nostavasti. Tällä hetkellä kaukolämmön hinta on tuplaantunut 

2000-luvun alkupuolelta lähtien ja kivihiilestä luopuminen tulee lisäämään paineita hinnan-

korotuksille jatkossakin. (Tilastokeskus, 2021b.) 

 

Samaan aikaan kun päästötavoitteet kiristyvät ja kaukolämmön hinta nousee, lämpöpump-

pujen ja kaivonporauksen tekniikat ovat kehittyneet kilpailukykyisiksi. Maalämpöä suunni-

tellaankin ja rakennetaan enemmissä määrin ympäri Suomea. (Motiva, 2020b.)  
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1.2 Työn tavoitteet 

EcoReal Oy on tilannut tämän työn, jonka tavoitteena on tarkastella, onko hybridijärjestel-

män rakentaminen taloudellisesti kannattavaa rakennukseen, jossa on jo ennestään kauko-

lämpö. Työssä verrataan eri lämmitysjärjestelmien elinkaarikustannuksia valitussa case-

kohteessa. Lisäksi selvitetään, minkälaisilla mitoitusperiaatteilla hybridijärjestelmät tulisi 

mitoittaa, jotta niiden rakentaminen olisi kannattavinta. Työssä ollaan erityisen kiinnostu-

neita siitä, muuttuuko porakaivojen määrä merkittävästi, mikäli energiakenttään saadaan la-

dattua kiinteistön jäähdytysjärjestelmistä saatava hukkalämpö. 

1.3 Rajaukset 

Hybridilämmitysjärjestelmien eri variaatioita voitaisiin kehittää lähes rajattomasti. Tässä 

työssä oltiin kiinnostuneita maalämpö- ja vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmän kannattavuu-

desta rakennuksessa, jossa on jo ennestään kaukolämpö. Työssä lasketaan nykyisen lämmi-

tysjärjestelmän kaukolämmön elinkaarikustannukset, joita verrataan maalämmön, vesi-ilma-

lämpöpumpun ja kaukolämmön eri variaatioihin.  

1.4 Työn rakenne 

Työn kirjallisuusselvityksessä käydään läpi työn kannalta keskeisimmät lämmitysjärjestel-

mät ja niiden mitoitus. Lisäksi käydään läpi elinkaarilaskelmien laskentateoria ja työn kan-

nalta olennaisimmat investoinnin kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut. Case-kohteelle mi-

toitetaan valitut lämmitysjärjestelmät ja näiden investointikustannukset arvioidaan. Varsi-

naista tutkimusosiota varten kehitetään erillinen laskentatyökalu. Laskentatyökalulla selvi-

tetään valitulle case-kohteelle eri lämmitysjärjestelmien ja niiden yhdistelmien elinkaarikus-

tannukset ja kannattavuudet.   
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2 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 

2.1 Yleistä 

Suomen kokonaisenergiankulutuksesta noin 40 prosenttia kuluu rakennusten energiankäyt-

töön (Motiva, 2020e). Rakennusten energiankäytöstä suurin osa kuluu tilojen lämmittämi-

seen. Suomessa energian loppukäyttö oli 298 TWh vuonna 2019, josta rakennusten lämmi-

tykseen kului arviolta 26 prosenttia eli 78 TWh (Kuvat 2-3). (Tilastokeskus, 2021a.) 

 
Kuva 2. Energian loppukulutus sektoreittain vuonna 2019 [GWh/a] (Tilastokeskus, 2021a).  

 

Kuva 3. Energian loppukulutus sektoreittain vuonna 2019 [%] (Tilastokeskus, 2021a).  
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Kaukolämpö, puu ja suora sähkölämmitys olivat asuinrakennuksien tilojen lämmityksen 

yleisimmät energianlähteet vuonna 2019 (Kuva 4) (Tilastokeskus, 2020a). 

 
Kuva 4. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2019 (Tilastokeskus, 2019).  

 

Lämpöpumppujen markkinaosuus energianlähteenä on kasvanut vuosituhannen alusta (Ti-

lastokeskus, 2020a). Uudisrakennuksissa lämpöpumppujen markkinaosuus on jopa tuplaan-

tunut vuosien 2010–2018 aikana (Kuva 5) (Syke, 2018). 

 
Kuva 5. Lämmitystapojen markkinaosuudet uudisrakennuksissa  (Syke, 2018). 

 

Suomi on sitoutunut tiukkoihin kansainvälisiin päästötavoitteisiin, joiden tavoitteena on hil-

litä ilmastonmuutosta. Ympäristöministeriö on laatinut keskipitkän aikavälin suunnitelman 
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kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Yhtenä osana kasvihuonekaasupäästöjen vähen-

tämistä on rakennusten lämmityksestä aiheutuvien päästöjen pienentäminen. Sähkön- ja kau-

kolämmön tuotannon osuus Suomen kokonaispäästöistä on 32 prosenttia. Sähkön- ja kauko-

lämmöntuotannon päästöistä arviolta 87 prosenttia johtuu rakennusten lämmityksen pääs-

töistä. Ympäristöministeriön yhtenä tavoitteena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta 

ja edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä olemassa olevassa rakennuskannassa. Näihin 

tavoitteisiin on tarkoitus päästä korottamalla lämmityspolttoaineiden verotusta ja lisäämällä 

kannustimia asuntojen energiakorjaamiseen, uusiutuvien energianlähteiden sekä lämpöpum-

pun asentamiseen.  (Ympäristöministeriö, 2017.) 

 

2.2 Kaukolämpö 

Kaukolämpö on Suomessa yleisin rakennusten lämmitysenergian lähde. Kaukolämpöä tuo-

tetaan sähköä ja lämpöä tuottavissa voimalaitoksissa tai lämpökeskuksissa, joista lämpö siir-

retään keskitetysti asiakkaalle kaukolämpöverkossa kiertävän veden avulla. (Motiva, 

2019b.) 

 

Kiristyvien päästömääräyksien vuoksi, kaukolämpölaitokset ovat lisänneet uusiutuvien 

energianlähteiden osuutta energian tuotossa. Vuonna 2019 Suomessa tuotettiin kaukoläm-

pöä 38,1 TWh, josta uusiutuvien polttoaineiden osuus oli 40 prosenttia (Kuva 6). 

(Tilastokeskus, 2020d.) 

 
Kuva 6. Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotanto polttoaineittain 2000–2019 (Tilastokeskus, 2020d).  
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Fossiilisten polttoaineiden osuus vuonna 2019 oli 35 prosenttia, joka oli 14 prosenttia vä-

hemmän kuin edellisenä vuonna. Kolmanneksi tärkeimmän polttoaineen turpeen osuus kau-

kolämmön energianlähteenä oli 15 prosenttia, joka laski 9 prosenttia edellisestä vuodesta. 

Puupolttoaineen osuus oli 35 prosenttia ja kivihiilen 18 prosenttia. Uusiutuvien polttoainei-

den osuus kaukolämmön tuotannossa oli ensimmäistä kertaa suurempi kuin fossiilisten polt-

toaineiden.  (Tilastokeskus, 2020d.) 

 

Kaukolämpölaitosten päästöt riippuvat voimalaitoksen tyypistä ja käytettävästä polttoai-

neesta. Pienimmät päästöt ovat voimalaitoksilla, jotka käyttävät polttoaineina uusiutuvia 

energianlähteitä. (Syke, 2018) Kaukolämmön tuotannosta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt 

olivat Suomessa 7,5 miljoonaa tCO2 vuonna 2018 (Tilastokeskus, 2021c). Samana vuonna 

Suomen kokonaispäästöt olivat 56,3 miljoonaa tCO2. Tällöin kaukolämmöntuotannon aiheut-

tamien päästöjen osuus oli noin 13 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä. (Tilastokeskus, 

2020b.) Uusiutuvan polttoaineen osuutta on lisätty kaukolämmön tuotannossa, joka on osal-

taan vaikuttanut siihen, että kaukolämmön tuotannon päästöt ovat laskeneet viime vuosina 

(Kuva 7). Uusiutuvien polttoaineiden lisääminen tuotannossa ja kivihiilestä vähitellen luo-

puminen tulevat todennäköisesti vaikuttamaan kaukolämmön tuotannosta aiheutuvien CO2-

päästöjen vähenemiseen. Uusiutuvien polttoaineiden lisäksi myös suuret lämpöpumput tule-

vat luultavasti yleistymään kaukolämmön tuotannossa. 

 

 
Kuva 7. Kaukolämmön tuotannon CO2-päästöt [milj. tCO2] (Tilastokeskus, 2021c).  
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Kaukolämmön hinta vaihtelee eri energiayhtiöiden ja tuotantotapojen mukaan, minkä vuoksi 

hinnat eroavat toisistaan paikkakunnittain.  Kaukolämmön hinta jakaantuu kolmeen eri 

osaan: liittymismaksu, perusmaksu ja energiamaksu. Liittymismaksu maksetaan vain kerran. 

Perusmaksun hinta riippuu liittymän koosta ja energiamaksun hinta riippuu käytetystä ener-

giasta. (Motiva, 2019a.) Samaan aikaan kun kaukolämpöyhtiöt ovat lisänneet uusiutuvien 

energialähteiden määrää, on kaukolämmön keskihinta noussut tasaisesti vuosien 2011–2020 

aikana (Kuva 8) (Tilastokeskus, 2021b).  

 

 
Kuva 8. Kaukolämmön hinta kuluttujatyypeittäin (Tilastokeskus, 2021b).  

 

2.3 Maalämpö 

Geoenergia eli maalämpö on maa- ja kallioperään varastoitunutta auringon lämpöä. Yleensä 

maalämpöön on sekoittunut maan sisältä virtaavaa geotermistä lämpöä. Geoenergia on eri 

asia kuin geoterminen lämpö, jolla tarkoitetaan kallioperän sisältämää geotermistä lämpö-

energiaa, joka muodostuu maapallon ytimessä tapahtuvista radioaktiivisista hajoamisreakti-

oista. Suomessa kallioperä on vanhaa ja paksua, mikä tarkoittaa, että geoterminen lämpö on 

syvemmällä, kuin monessa muussa maassa. Geotermisen lämmön hyödyntäminen ei ole 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Ka
uk

ol
äm

m
ön

 h
in

ta
 e

ur
/M

W
h

Rivitalo/pienkerrostalo, (tehontarve 70 kW, 500 m3, 150 MWh/a)

Kerrostalo, (tehontarve 230 kW, 20 000 m3, 600 MWh/a)



14 

 

vielä yleistä Suomesta. Toisin kuin maalämmön, jota osataan hyödyntää Suomessa jo laa-

jalti. (Huusko, 2021.) 

 

Maalämpöä siirretään kiinteistöön lämpöä johtavan nesteen lämmönvaihdannan avulla joko 

suoraan tai suljetussa putkistossa (Offentliga Fastigheter, 2017). Suljettu putkisto eli keruu-

piiri voidaan asentaa maaperään, kallioon porattuun reikään tai vesistöön. Näistä vaihtoeh-

doista yleisin Suomessa on kallioon porattu reikä. Porareikään asennettua keruuputkistoa ja 

siihen kuuluvia kaivorakenteita kutsutaan lämpö- tai energiakaivoksi. Etelä-Suomessa läm-

pökaivojen osuus on jopa 80 % kaikista asennetuista maalämpöjärjestelmistä. (Motiva, 

2020d.) Energiakaivon syvyys on yleensä noin 300 metriä. Suomessa 300 metriä syvästä 

kaivosta saadaan noin 6,5–9 asteista lämpöä. (Ympäristöministeriö, 2013.) Useimmiten 

maalämpöjärjestelmään kuuluu maalämpöpumppu. Lämpöpumpulla talteen otetun energian 

lämpötilaa voidaan nostaa halutun suuruiseksi. (Offentliga Fastigheter, 2017.)   

 

Maalämpöjärjestelmä mitoitetaan rakennuksen energian tarpeen mukaan. Energian tarpeen 

lisäksi maalämpöjärjestelmän mitoitukseen vaikuttaa lämmönjakojärjestelmän lämpötila, 

kallio- ja maaperän koostumus, kallio- ja maaperän rakenne sekä pohjavesiolosuhteet. Maa-

lämpöpumppu mitoitetaan toimimaan joko osa- tai täysteholla. Osatehomitoituksella maa-

lämpöpumppu tuottaa 60–85 % tarvittavasta tehosta, jolloin se voi kattaa jopa 90–98 % talon 

vuosienergiasta. Kovimmilla pakkasilla lämmitys hoidetaan lisälämmityksellä, kuten säh-

köllä tai puulla. Täystehomitoituksessa lämpöpumppujärjestelmä kattaa rakennuksen ener-

giantarpeen kokonaan. (Juvonen & Lapinlampi, 2013.) 

 

Lämpökerroin COP kuvaa lämpöpumppujen tehokkuutta. COP kertoo kuinka paljon lämpö-

pumppu tuottaa lämpöenergiaa kuluttamansa sähköenergian suhteen (Juvonen & Lapin-

lampi, 2013). Suomessa maalämpöpumpun lämpökertoimen keskiarvo on noin kolme. Tämä 

tarkoittaa, että maalämpöpumpun tuottamasta energiasta noin kaksi kolmasosaa on maape-

rästä kerättyä uusiutuvaa energiaa ja noin yksi kolmasosa on sähköllä tuotettua energiaa. 

Sähköllä käytetty osuus tulee lämpöpumpun käyttämästä sähköstä. Maalämpöpumpulla tuo-

tettu lämmitysenergia on edullista, mutta järjestelmän hankintahinta on yleensä korkea. Kor-

kean hankintahinnan vuoksi, järjestelmän elinkaaritarkastelut tehdään pidemmällä aikavä-

lillä, kuten esimerkiksi 25–30 vuoden ajalle. Ajan mittaan maalämpö maksaa säästetyillä 
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energiakustannuksilla oman hankintahintansa takaisin. Maalämpöjärjestelmän takaisinmak-

suaika riippuu paljon kiinteistön koosta ja olemassa olevista järjestelmistä. (Motiva, 2020c.)  

 

Maalämpöjärjestelmä soveltuu hyvin kiinteistöihin, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjes-

telmä. Vesikiertoisista lämmitysjärjestelmistä parhain hyötysuhde on vesikiertoisella lattia-

lämmityksellä, koska siinä kiertävän veden ei tarvitse olla niin lämmintä kuin esimerkiksi 

patteriverkostossa. (Motiva, 2018b.) Maaperän laatu pitää olla lisäksi suotuisa maalämpöjär-

jestelmälle. Maaperän koostumus, rakenne ja pohjavesiolosuhteet vaikuttavat keruuputkis-

ton hyötysuhteeseen. (Ympäristöministeriö, 2013.) 

 

Maalämpö on yleistynyt rakennuksen lämmitysmuotona 2000-luvulla. Maalämpöpumppu-

jen myynnin kasvu on ollut keskimäärin noin 20–30 % vuodessa. Vuoden 2012 loppuun 

mennessä Suomeen oli asennettu yli 80 000 maalämpöpumppua (Kuva 9), joista arviolta 

noin 80–90 % oli asennettu energiakaivoihin. (SULPU, 2021b.) Yleistymiseen on vaikutta-

nut sähkön ja öljyn hinnan nousu, lämpöpumppujen tehokkuuden kehittyminen ja paine siir-

tyä uusiutuviin energialähteisiin (Juvonen & Lapinlampi, 2013). 

 
Kuva 9. Suomeen myydyt lämpöpumput, kumulatiivinen (SULPU, 2021b).  
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2.4 Energiakaivo ja sen mitoitus 

Lämpö- tai energiakaivoksi kutsutaan porareikää, johon on asennettu keruuputkisto (Kuva 

10). Porareiässä olevassa keruuputkistossa kierrätetään lämmönkeruunestettä, joka siirtää 

keräämänsä energian rakennuksen käyttöön. Energiakaivosta puhutaan yleensä silloin, kun 

normaalin maalämpökäytön lisäksi kaivoon ladataan energiaa vapaajäähdytystä käytettä-

essä. Useamman energiakaivon muodostamaa aluetta kutsutaan energiakentäksi. Yhden 

energiakaivon syvyys on yleensä alle 300 metriä. Kaivojen syvyys ja lukumäärä riippuu ra-

kennuksen lämpöenergiantarpeesta sekä maa- ja kallioperästä. (Juvonen & Lapinlampi, 

2013.) 

 
Kuva 10. Energiakaivon rakenne (Juvonen & Lapinlampi, 2013).  

 

Energiakaivon toimintaperiaate on yksinkertainen. Energiakaivossa olevan keruupiirin liuos 

jäähdytetään ympäristöään kylmemmäksi. Kylmemmäksi jäähdytetty maaliuos lämpiää kai-

vossa lämpökaivon seinämistä siirtyvän lämmön avulla. Tämä lämpö tuodaan lämpöpum-

pulla rakennukseen. Lämpötilaeron suuruus liuoksen ja kaivon seinämän välillä riippuu 
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tehokuormituksesta, kaivon lämmönvastuksesta ja virtaamasta. Porareiän ympärillä olevan 

maamassan lämpötila laskee, kun maaperästä otetaan lämpöä. Mitä kauemmin kaivoa kuor-

mitetaan, sitä suurempi maamassan lämmönlasku on. On huomioitava, että porakaivon kuor-

mittanen vaikuttaa myös liuoksen lämpötilaan. (Kauppila, 2019.) 

 

Useamman energiakaivon energiakentän periaate on sama. Energiakenttien toiminto perus-

tuu maaperään varastoituneeseen ja kentän ympäriltä siirtyvään lämpöön. Lämmön siirtymi-

nen kallioperässä perustuu lämmönjohtumiseen. Energiakenttä jäähtyy hetkellisesti, kun sitä 

kuormitetaan. Jäähtyneen kentän ja sen ympärillä olevan alueen välille syntyy lämpötilaero. 

Jäähtyneen kentän ympärillä oleva lämpö siirtyy johtumalla energiakentälle ja energiakenttä 

lataantuu uudelleen käytettäväksi. Mikäli energiakenttä on mitoitettu oikein, maan keski-

lämpötila tasaantuu käytön aikana sopivalle tasolle. (Kauppila, 2018.) 

 

Energiakenttä mitoitetaan ensisijaisesti energiantarpeen mukaan. Mitoituksessa on otettava 

kuitenkin huomioon energiakaivoista saatavilla oleva teho ja maaperän kuormittamisen vai-

kutus koko järjestelmään. Energiakenttien alimitoittaminen on yleistä Suomessa. Alimitoit-

tamisella tarkoitetaan, että kaivoista otetaan enemmän energiaa kuin pitäisi, jolloin maape-

rän lämpötila jäähtyy liikaa. Eli energianotto ylittää jatkuvasti suunnitellun käyttöjakauman 

ja maaperä ei saa tarpeeksi aikaa latautua. Mikäli maaperä jäähtyy liikaa, keruupiirin nesteen 

lämpötila laskee ja samalla lämpöpumpun COP huononee. Pahimmassa tapauksessa keruu-

piirin neste ei lämpene enää plussan puolelle ja keruuputkiston pintaan alkaa muodostumaan 

jäätä. Ylikuormituksen jatkuessa kaivon vesitila jäätyy ja lopulta jää puristaa keruuputkia 

kasaan. Energiakaivoja voidaan kuormittaa hetkellisesti yli keskimääräisen mitoitustehon, 

kunhan se tehdään hallitusti. Ylikuormittamisen jälkeen kaivon on saatava latautua. Jotta 

riittävä palautuminen voidaan taata, tulisi kaivon vesitilasta tehdä mittauksia kallioperän to-

dellisen lämpötilatason selvittämiseksi. Lämmönsiirto kallioperässä johtumalla on hidasta, 

jonka vuoksi myös kaivon latautuminen ylikuormittamisen jälkeen vie oman aikansa. 

(Huusko, 2020.) Porakaivon palautumista kuormittamisen jälkeen voidaan tehostaa lisää-

mällä maalämpöjärjestelmään jäähdytys. Jäähdytyksessä syntyvä hukkalämpö siirretään kai-

voon, jolloin se nostaa maaperän keskilämpötilaa. (Oksanen, 2015.) Pohjaveden virtaus voi 

myös tehostaa tai jopa estää liiallisen jäähtymisen. Pohjaveden virtaus tuo kaivoon uutta 

lämpöä ja siten nostaa keskilämpötilaa. Vaikutus kohdistuu yleensä yksittäisiin kaivoihin, 
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jonka vuoksi sen vaikutus jätetään huomiotta suurempien kenttien mitoituksessa. (Kauppila, 

2018.)  

 

Energiakenttä on mitoitettava aina osana kokonaisjärjestelmää, koska sen mitoitukseen vai-

kuttaa useampi eri tekijä. Suunnittelussa on otettava huomioon kuormat, tuotantoperustan 

optimointi, lämmönlähdeperustan optimointi ja viimein energiakentän optimointi. Kaivojen 

mitoitukseen on olemassa nyrkkisääntöjä, joita voidaan käyttää suuruusluokan oikeellisuu-

den toteamista varten. Esimerkiksi yksittäisestä kaivosta voidaan saada Etelä-Suomessa 

100–120 kWh/kaivometri. Saatava teho riippuu kallioperän kivilajista, kuormitushistoriasta 

ja tehon käyttöajasta. (Kauppila, 2019.) Yhden kaivon lämpötehoa voidaan arvioida myös 

karkeasti kaavalla  

 

𝑄 =
∗ ∗ ( )

 ( )
       (1) 

jossa 

Q lämpöteho stationääritilassa [W] 

𝜆 kallioperän lämmönjohtavuus [W/mK] 

H kaivon syvyys [m] 

To kallioperän lämpötila puolessa välissä kaivoa [°C]  

Tb kaivon seinämän alin sallittu lämpötila [°C] 

d kaivon halkaisija [m]   

(Nordell, 2004). 

 

Energiakaivojen toimintaperiaate on sama kaikkialla, mutta mitoituksessa on otettava huo-

mioon geologiset olosuhteet ja paikalliset määräykset. Esimerkkinä keruuputkien ja kaivon 

seinämien välisen tilan täyttö. Pohjoismaissa energiakaivot ulottuvat usein kallioperään asti 

paksujen maakerroksien vuoksi, jonka vuoksi niitä ei tarvitse täyttää erillisellä aineella, vaan 

ne täyttyvät useimmiten itsestään vedellä. Monessa muussa maassa kaivot joudutaan pää-

sääntöisesti aina täyttämään betonilla. (Juvonen & Lapinlampi, 2013.) 
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2.4.1 TRT-mittaus 

Suomessa kallioperän lämmönjohtavuus vaihtelee huomattavasti eri kivilajien välillä. Esi-

merkiksi graniitin keskimääräinen lämmönjohtavuus on noin 3,4 W/mK ja kiilleliuskeen 2,0 

W/mK. Mikäli halutaan välttää energiakentän yli- tai alimitoittamista, tulisi kallioperän omi-

naisuudet selvittää tarkasti ennen varsinaista mitoittamista. Kallioperän lämmönjohtavuuden 

ja geologisten ominaisuuksien selvittämistä varten on kehitetty TRT-mittaus (Thermal Res-

ponse Test) eli terminen vastetesti. TRT-testillä mitataan kallioperän ja porareiän termisiä 

ominaisuuksia. Näistä ominaisuuksista tärkeimmät ovat porareiän häiriötön peruskallion 

keskilämpötila ja kallioperän tehollinen lämmönjohtavuus. Saatuja mittaustuloksia käyte-

tään pohjana energiakenttien mallintamiseen yhdessä rakennuksen tehotarpeiden kanssa. 

(Ympäristöministeriö, 2013.)   

2.4.2 Energiakaivojen-mallinnus 

Energiakenttien mallintamiseen ja suunnitteluun on kehitetty erilaisia tietokoneohjelmia. 

Ohjelmilla optimoidaan porareikien määrä, syvyys ja sijoittelu. Simulointi tehdään yleensä 

10–30 vuoden ajalle, mutta se voidaan tarvittaessa tehdä jopa 100 vuoden ajalle. 

(Ympäristöministeriö, 2013.)  

 

EED eli Earth Energy Designer-simulointiohjelma on kehitetty eritoten lämpöpumppujär-

jestelmien ja porakaivolämpövarastojen suunnitteluun. EED on Suomessa ja Ruotsissa ylei-

simmin käytetty ohjelmisto kaivokenttien suunnittelussa. EED-ohjelmalla simuloidaan ja 

varmistetaan riittävä geoenergian saatavuus maaperästä tarkastelujakson ajaksi. Ohjelmasta 

löytyy eri kaupungeille valmiina maanpinnan vuotuinen keskilämpötila ja geoterminen läm-

pövuo, joiden avulla se laskee lämmönsiirtoaineen lämpötilan lämpö- ja jäähdytystilanteissa.  

(Buildingphysics.com, 2020.) 

 

IDA ICE (IDA Indoor Climate and Energy) on dynaaminen simulointiohjelmisto, jolla tut-

kitaan rakennuksen lämpötasetta sekä koko rakennuksen energiankulutusta. Ohjelmaan on 

saatavissa laajennusosa, jolla voidaan mallintaa porakenttien suorituskykyä, samalla kun 

mallinnetaan rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysenergiantarvetta. Laajennusosalla voidaan 

simuloida sekä suoria että kallistettuja lämpökaivoja homogeenisessä maassa. (EQUA, 

2020.) 
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Tässä työssä hyödynnetään EED- simulointiohjelmaa energiakentän optimoimisessa. 

 

2.5 Vesi-ilmalämpöpumppu (VILP) 

Vesi-ilmalämpöpumppu ottaa lämmitysenergiaa ulkoilmasta ja siirtää sen vesikiertoiseen 

lämmitysjärjestelmään. Vesi-ilmalämpöpumppua voidaan käyttää myös lämpimän käyttö-

veden lämmittämiseen, mutta sen hyötysuhde on parhaimmillaan matalalämpöisissä järjes-

telmissä, kuten lattialämmityspiirissä. Vesi-ilmalämpöpumppu sisältää yleensä sisä- ja ul-

koyksikön. Ulkoyksikön puhallin kierrättää ulkoilmaa höyrystimen läpi ja sen lämpö siirtyy 

höyrystimestä kylmäaineeseen, joka muuttuu kaasuksi. Kompressori puristaa kaasun korke-

ampaan paineeseen, jolloin se myös kuumenee. Kuuma kaasu lauhtuu sisäyksikön lauhdut-

timessa nesteeksi ja lämmittää halutun lämmitysjärjestelmän menoveden. Sisäyksikkö voi 

sijaita esimerkiksi kiinteistön lämminvesivaraajan lähellä. (SULPU, 2021a.) 

 

Vesi-ilmalämpöpumpun lämpökerroin COP vaihtelee huomattavasti riippuen kohteesta.  

Parhain hyötysuhde saadaan järjestelmissä, joissa on matala menoveden lämpötila, kuten 

lattialämmityksessä. Monella VILP-mallilla on ongelmia tuottaa yli 55 celsiusasteista vettä. 

Mikäli veden lämpötilaa pitää nostaa tätä korkeammaksi, tehdään se vesivaraajan sähkövas-

tuksella. (Motiva, 2020a.) 

 

Vuotuinen lämpökerroin SCOP eli Seasonal coefficient of performance huomioi erilaisten 

ulkolämpötilojen erilaiset lämmitystarpeet ja eri lämpötiloissa saatavan ilmaisenergian vuo-

den ajalta. SCOP:n avulla voidaan vertailla tilojen lämmitykseen kuluvan ostoenergian tar-

vetta. Tilalämmityksen sähköenergian tarve lasketaan jakamalla tilalämmityksen energia-

tarve SCOP-luvulla. SCOP määritetään kolmelle eri ilmastovyöhykkeelle: Keskimääräinen 

(Strasbourg), lämmin (Ateena) ja kylmä (Helsinki). Vesi-ilmalämpöpumppujen SCOP-ar-

voja vertailtaessa on oltava tarkkana, että vertailee keskenään saman ilmastovyöhykkeen 

SCOP-arvoja. (Motiva, 2018a.) 

 

Vesi-ilmalämpöpumpun lämpökerroin ja antoteho heikkenevät selvästi kovimmilla pakka-

silla, noin -20 celsiusasteen jälkeen, jolloin laite saattaa sammuttaa itsensä automaattisesti. 
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Tämän vuoksi laitteelle on suunniteltava toinen rinnalle asennettava lämmönlähde (yleensä 

sähkövastus), jonka on pystyttävä tehoiltaan hoitamaan talon lämmitys- ja käyttöveden te-

honkulutus kokonaisuudessaan. Järjestelmää mitoittaessa otetaan huomioon rakennuksen 

vuotuinen energiankulutus, huipputehontarve lämmityksessä ja huipputehontarve lämpimän 

käyttöveden tuottamisessa. Mitoituksessa pitää ottaa myös huomioon, että laitevalmistajien 

ilmoittamat tehot on yleensä laskettu +7 celsiusasteen ulkolämpötilassa. Vesi-ilmalämpö-

pumpun teho on noin 50 % vähemmän -20 celsiusasteen ulkolämpötilassa. (Motiva, 2020a.) 

 

2.6 Hybridilämmitys 

Hybridilämmityksellä tarkoitetaan useamman eri lämmitysmuodon hyödyntämistä raken-

nuksen lämmityksen tuottamiseen eri vuodenaikoina. Hybridilämmityksen lämmityksenoh-

jaus tapahtuu vuorottelemalla esimerkiksi vuodenajan tai vuorokauden mukaan. Vuorotte-

lussa lämmitysmuoto, jolla on paras hyötysuhde vallitsevissa olosuhteissa, ohjataan hoita-

maan rakennuksen lämmitys joko kokonaan tai suurimmalta osalta. Näin voidaan hyödyntää 

lämmitysmuotojen parhaat ominaisuudet eri vuorokauden tai vuodenajan aikana. Hybridi-

järjestelmä mahdollistaa energiatehokkaan ja kustannustehokkaan energian käytön. Hybri-

dilämmityksen hinnoittelu riippuu käytettävistä lämmitysmuodoista. (Energiatehokas koti, 

2020.) 

 

Erilaisia hybridijärjestelmiä voidaan kehittää rajattu määrä yhdistelemällä eri lämmitysmuo-

toja. Tässä työssä halutaan keskittyä maalämmön ja vesi-ilmalämpöpumpun hybridilämmi-

tysjärjestelmien variaatioihin.  
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3 ELINKAARILASKELMAT 

Rakennuksen elinkaarikustannuksilla tarkoitetaan rakennuksen kustannuksia sen koko elin-

kaaren aikana. Näitä kustannuksia ovat rakennuskustannukset, ylläpitokustannukset, muu-

toskorjauskustannukset, ajanmukaistamiskustannukset ja purkukustannukset. Tarkastelun-

ajanjakso elinkaarikustannuksille on asuinrakennuksille noin 30–40 vuotta ja toimisto- ja 

liikerakennuksille noin 20 vuotta. (Saari, 2020.) 

 

Elinkaarilaskelmien tarkastelua varten on kehitetty erilaisia tunnuslukuja. Tässä työssä kes-

kitytään laskemaan case-tapauksille nettonykyarvo (NPV), sisäinen korko (IRR) ja korolli-

nen takaisinmaksuaika.  

3.1 Nettonykyarvo, NPV 

Nettonykyarvo kuvaa tulovirran nykyarvon ja menovirran nykyarvon erotusta. Tarkasteltava 

investointi on taloudellisesti kannattava, mikäli nettonykyarvo on käytetyllä laskentakorolla 

positiivinen, eli NPV>0. Tällöin tulovirta on enemmän kuin menovirta. Mitä korkeampi net-

tonykyarvo on, sitä kannattavampi investointi on. (Vehmanen, 2008.) 

 

Mikäli investointikustannus maksetaan yhdessä erässä ja vuotuinen tuotto on vakio, niin net-

tonykyarvo NPV voidaan laskea kaavalla 

 

𝑁𝑃𝑉 =
( )

( )
∗ 𝑆 − 𝐼      (2) 

jossa 

i sijoittajan investoinnilta vaatima tuottokorko [%] 

n investoinnin käyttöaika [a] 

S investoinnin vuosittainen tuotto [€] 

NPV net present value, nettonykyarvo [€] 

𝐼  investoinnin suuruus [€] 

 (Aalto-yliopisto, 2011). 
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3.2 Sisäinen korko, IRR 

Sisäinen korko (IRR) tarkoittaa sitä laskentakorkoa, jolla investoinnin nettonykyarvoksi tu-

lee nolla eli mikä on yhtälössä se i, jolla NPV=0. Sisäinen korko kuvaa sitoutuneen pääoman 

kasvunopeutta. Mikäli sisäinen korkokanta on suurempi kuin tuottovaatimus, niin investointi 

voidaan katsoa olevan kannattava. Toisin sanoen mitä suurempi sisäinen korko on, sitä kan-

nattavampi suunniteltu investointi on. (Motiva, 2018c.) 

 

Sisäinen korko lasketaan selvittämällä se korkokanta, jonka mukaan investoinnin nykyarvo 

on nolla. Sisäisen koron selvittäminen etenee käytännössä arvaamalla korolle arvo, jonka 

jälkeen lasketaan tulojen ja menojen nykyarvojen erotus. Tämän jälkeen iteroidaan ylä- ja 

alalikiarvot, joista sisäisen koron likiarvo voidaan ratkaista interpoloimalla. Sisäisen koron 

selvittämiseen on olemassa valmiita ohjelmistoja. (Opinahjo Oy, 2016.) 

 

3.3 Korollinen takaisinmaksuaika 

Takaisinmaksuaika kertoo ajan, jona aikana investointi on maksanut itsensä takaisin. Eli 

kertyneet nettotuotot ovat enemmän kuin investointikustannukset. Korollinen takaisinmak-

suaika ottaa huomioon laskentakoron tarkasteltavan ajanjakson aikana. Investointi on sitä 

kannattavampi, mitä lyhyempi takaisinmaksuaika on. (Sirén, 2015.) 

 

Korollinen takaisinmaksuaika voidaan selvittää laskemalla diskontattuja nettotuottoja yh-

teen, kunnes ne ovat yhtä suuret kuin investointikustannus eli 

 

∑
( )

= 𝐼      (3) 

jossa 

N korollinen takaisinmaksuaika [a] 

Ak vuoden k nettotuotto [€] 

I investoinnin suuruus [€] 

i laskentakorko [%] 

(Sirén, 2015).  
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Korollinen takaisinmaksuaika voidaan selvittää myös etsimällä takaisinmaksuaika, jolla 

hankkeen nykyarvo on nolla (NPV=0). Eli 

 

𝑁𝑃𝑉 =
( )

( )
∗ 𝑆 − 𝐼 = 0     (4) 

 

Ratkaisemalla n yhtälöstä (4) saadaan korollisen takaisinmaksuajan kaavaksi  

𝑛 =

 (
∗

)

 ( )
     (5) 
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4 CASE-KOHDE 

Case-kohteeksi valikoitui työn tilaajan puolesta kohdekiinteistö, joka on vuonna 1993 val-

mistunut toimistotalo. Kiinteistön bruttopinta-ala on noin 16 000 m². Kiinteistö on kytketty 

kaukolämpöverkkoon 1440 kW:n sopimusteholla.  

 

Kiinteistön nykyinen kaukolämpöpaketti koostuu kolmesta lämmönvaihtimesta ja kolmesta 

lämmityspiiristä (patteriverkosto, ilmanvaihtoverkosto ja käyttövesiverkosto). Nykyinen 

lämmönjakopaketti on alkuperäinen vuodelta 1993 ja se on ylittänyt luotettavan teknisen 

käyttöiän, joka on noin 20 vuotta. Kohteessa haluttiin tutkia eri vaihtoehtoisten lämmitysjär-

jestelmien kustannuksia nykyiseen kaukolämpöön verrattuna.   

 

Kiinteistön lämmönkulutus on ollut 1900–3500 MWh/a vuosina 2018–2020 (Kuva 11). 

Lämmitystapavertailu tehtiin vuoden 2019 tiedoilla, jolloin kiinteistön lämmitysenergian-

tarve oli 2350 MWh/a.  

 

 
Kuva 11. Kiinteistön energiankulutus (Enerkey-kulutusjärjestelmä). 

 

Kuvassa 12 on esitetty kiinteistön keskitehon kulutus tuntidatana (MWh/h). Kiinteistön 

huipputehonarvo on tämän mukaan ollut tammikuussa 2019 noin 1300 kW. 
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Kuva 12. Tuntidataa kiinteistön energiankulutuksesta tammikuussa 2019 (Enerkey-kulutusjärjestelmä). 

 

Kiinteistön kulutustietojen lisäksi, tiedossa oli kiinteistön kaukolämpö- ja sähkölaskut vuo-

delta 2019, joita käytettiin laskelmien lähtötietoina. Vuoden 2021 kaukolämpöhinnastolla 

kaukolämmön painotettu keskihinta on 59,9 euroa/MWh (alv 0 %). Sähkönhinta on ollut 

vuonna 2019 82,7 euroa/MWh (alv 0 %). Saatujen laskujen mukaan, kiinteistön energiakus-

tannukset olivat vuonna 2019 yhteensä 143 050 euroa (alv 0 %).  

 

Kiinteistössä on kolme kapasiteetiltaan suurempaa jäähdytysjärjestelmää. Vanhin näistä on 

teknisen käyttöikänsä päässä ja sitä ei voida ilman järjestelmän uusimista hyödyntää geo-

energiajärjestelmässä. Kaksi muuta jäähdytysjärjestelmää on uusittu vuonna 2014. Järjestel-

mät palvelevat ilmanvaihto- ja konvektoriverkostoja ja näistä toisessa on vapaajäähdytys. 

Kesäaikaan vedenjäähdytyskoneet tuottavat huomattavan määrän talteenotettavaa lauhde-

energiaa. Näiden jäähdytysjärjestelmien tuottama lauhde-energia ja talviaikainen vapaajääh-

dytyksen energia olisi mahdollista ottaa talteen ja käyttää kaivojen lataamiseen.  

 

Porakaivojen maksimimäärää rajaa kiinteistön tontin koko.  Porakaivojen minimietäisyys 

toisistaan tulisi olla 15 metriä. Kiinteistön asemapiirrosta tarkastellessa ja suojaetäisyydet 

huomioiden, kiinteistön tontille mahtuu maksimissaan 40 porakaivoa. 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

5.1 Tutkimusmetodit 

5.1.1 Menetelmät ja kehitettävät mittarit 

Elinkaarikustannusten laskemista varten kehitetään erillinen laskentatyökalu. Laskentatyö-

kaluun syötetään tiedossa oleva kiinteistön kaukolämmön tuntidata, vesi- ja maalämpö-

pumppujen tehot ja COP:t eri ulkolämpötiloissa sekä lämmitysjärjestelmien investointikus-

tannukset.  Laskentatyökalulla lasketaan lämmitysjärjestelmille sisäinen korko (IRR), inves-

tointien nettonykyarvo (NPV) sekä suora että korollinen takaisinmaksuaika.  

Laskelmat tehdään seuraaville lämmitysjärjestelmille tai niiden yhdistelmille:  

 Case 1: Kaukolämpö (alkutilanne)  

 Case 2: Maalämpö 

 Case 3: Vesi-ilmalämpöpumppu 

 Case 4: Hybridijärjestelmä: Maalämpö ja kaukolämpö 

 Case 5: Hybridijärjestelmä: Vesi-ilmalämpöpumppu ja kaukolämpö 

 Case 6: Hybridijärjestelmä: Maalämpö ja vesi-ilmalämpöpumppu 

Jotta elinkaarikustannukset voidaan laskea, on eri lämmitysjärjestelmät mitoitettava case-

kohteelle. Lämmitysjärjestelmien tarkempi mitoitus esitetään kappaleessa 6. Energiakentän 

optimaaliseen mitoittamiseen käytetään EED-simulointiohjelmaa. 

5.1.2 Kehitetyn laskentatyökalun toimintaperiaatteet 

Tätä työtä varten kehitettiin erillinen laskentatyökalu, jolla eri lämmitysjärjestelmien ja nii-

den variaatioiden elinkaarikustannuksien vertailu voitiin tehdä helposti. Laskentatyökalua 

yksinkertaistettiin ja jaettiin neljään eri vaiheeseen (Kuva 13). Ensimmäisessä vaiheessa 
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työkaluun syötetään laskennan lähtötiedot. Lähtötietoina on kiinteistön energiankulutuksen 

tuntidata, tarkasteltavan vuoden ulkolämpötilojen tuntidata sekä energian hinnat ja niiden 

nousu. Toisessa vaiheessa valitaan mitä lämmitysmuotoja halutaan käyttää. Kolmannessa 

valitaan lämpöpumput eri järjestelmille. Neljännessä vaiheessa syötetään kustannusarviot eri 

järjestelmille.  

 
Kuva 13. Laskentatyökalun perusperiaate. 

 

Kiinteistön menoveden lämpötilakäyrän saa selvitettyä kiinteistön automaatiojärjestelmästä. 

Laskentatyökalussa menoveden lämpötila muuttuu ulkolämpötilan mukaan. Valmistajilta 

saa joko heidän mitoitusohjelmistaan tai suoraan kysymällä tiedon, mikä on eri lämpöpump-

pujen teho ja COP eri menoveden lämpötiloissa. Laskentatyökalu laskee valittujen maa- ja 

vesi-ilmalämpöpumppujen tehot ja COP:t eri ulkolämpötiloissa ja menoveden lämpötilan 

mukaan (Kuva 14). Lämpöpumppujen sähkönkulutus lasketaan jakamalla lämpöpumpun ky-

seisessä lämpötilassa tuottama energia saman rivin COP:lla.  

•Säädata
•Energiankulutus
•Energian hinnan nousu

1) Lähtötiedot

•Maalämpö
•VILP
•KL
•Sähkö
•Muu (öljy) 

2) Lämmitysjärjestelmän 
valinta •Maalämpöpumpun 

malli ja määrä
•Vesi-ilmalämpöpumpun 

malli ja määrä

3) Lämpöpumpun valinta

•Kustannusarvio kohtien 
2 ja 3 tehtyjen 
valintojen mukaan

4) Investointikustannukset
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Kuva 14 Menoveden lämpötilan vaikutus 

 

Laskentatyökalu laskee kiinteistön lämmityksen hoidettavan ensisijaisesti maalämmöllä, mi-

käli se on valittuna (Kuva 15).  Maalämpöpumppujen teho tippuu vähemmän suhteessa ul-

kolämpötilaan kuin vesi-ilmalämpöpumpulla, minkä vuoksi sen katsottiin olevan tässä ta-

pauksessa energiatehokkaampi vaihtoehto kuin vesi-ilmalämpöpumppujen. Lämpöpumppu-

jen jälkeen lisälämmityksen tarve lasketaan joko kaukolämmöllä, sähköllä tai muulla lisä-

energialla. 

 

 
Kuva 15 Laskentajärjestys 

Kiinteistön 
energiankulutus 

kWh

Ulkoilman 
lämpötila

Menoveden 
lämpötilakäyrä

MLP:n COP

MLP:n tuottama 
energia

VILP:n COP

VILP:n tuottama 
energia

Kiinteistön energian-kulutus KWh

- MLP:lla tuotettu energia

- VLP:lla tuotettu energia

- Lisälämmitysenergian tarve: 
1) Kaukolämpö 2) Sähkölämmitys 3) Muu (Öljy)
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6 LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN MITOITTAMINEN  

6.1 Kaukolämpö 

Kohdekiinteistön nykyinen lämmitysjärjestelmä on kaukolämpö. Kiinteistön energian kulu-

tustiedot haettiin Enerkey-kulutusjärjestelmästä ja kustannukset saatiin lähtötietoina kiin-

teistön omistajalta. Elinkaarikustannuslaskelmissa vertailuvuodeksi valittiin vuosi 2019. 

Vuonna 2019 kiinteistön kaukolämmönkulutus on ollut 2386,54 MWh/a. Kohdekiinteistön 

kaukolämmönkulutus kuukausitasolla on esitetty kuvassa 16.  

 

 
Kuva 16. Kiinteistön kaukolämmön kulutus [MWh] kuukausitasolla (Enerkey -kulutusjärjestelmä). 

 

6.2 Maalämpö 

Maalämpöjärjestelmä mitoitetaan rakennuksen energian tarpeen mukaan. Maalämpö-

pumppu mitoitetaan kohteesta riippuen joko täys- tai osateholle. Lämpöpumppu, joka on 

mitoitettu 60–80 % osateholle, tuottaa yleensä noin 95 % vuotuisesta lämpöenergiantar-

peesta.  

 

Kiinteistön huipputehontarvetta tarkasteltiin pysyvyyskäyrän avulla (Kuva 17). Pysyvyys-

käyrästä nähdään, että kiinteistöä ei kannata mitoittaa huippukuorman mukaan, koska huip-

pukuormaa tarvitaan vain lyhyen aikaa ja ylisuuri mitoitus on kallista. Kiinteistön 
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huippukuorma katetaan sähköllä, jolloin lämpöpumppu voidaan mitoittaa osateholle. Inves-

tointikustannuksissa otetaan huomioon sähkökattilan ja siihen liittyvät kustannukset.  

 

 
Kuva 17. Huippukuorman pysyvyyskäyrä vuonna 2019. 

 

Kohdekiinteistössä maalämpöjärjestelmän optimaalisen mitoituksen arvioitiin olevan noin 

90 prosenttia vuosittaisesta lämmitysenergiantarpeesta. Kiinteistön vuosittainen lämmönku-

lutus oli vuonna 2019 2368,54 MWh. Tästä 90 % tuotetaan maalämmöllä eli noin 2150 

MWh ja tarvittava lisäenergiantarve katetaan sähköllä. Kiinteistön menoveden lämpötila-

käyrä saatiin lähtötietona kiinteistöltä. Maalämpöpumppumallien tehot ja COP:t eri meno-

veden lämpötiloilla selvitettiin Oilonin Selection Tool-valintaohjelmalla (Oilon, 2021.). 

Tehtyyn laskentatyökaluun syötettiin useampi eri maalämpöpumppu ja niiden tehot ja COP:t 

perustuen menoveden lämpötilaan eri ulkolämpötiloissa (Taulukko 1). 
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Taulukko 1. Valitun maalämpöpumpun raja-arvot eri ulkolämpötiloissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oilonin S380 - maalämpöpumpulla saatiin katettua noin 90 % vuosittaisesta lämmitysener-

giantarpeesta vuoden 2019 mitoitustiedoilla (Kuva 18). Kiinteistön lämmitysenergiantar-

peesta maalämpöjärjestelmällä pyritään tuottamaan noin 2110 MWh ja sähkökattilalla loppu 

noin 275 MWh (Taulukko 2). Maalämpöpumpun sähkönkulutus on vuodessa noin 530 MWh 

(Taulukko 3).  

 

Taulukko 2. Case 2: Lämmitysenergian jakautuminen energialähteen mukaan. 

 
Taulukko 3. Case 2: Lämpöpumppujen sähkönkulutus. 

Lämpöpumppujen sähkönkulutus MWh/a 

Vesi-ilmalämpöpumput 0 

Maalämpöpumput 532,64 

Yhteensä 532,64 

 

Lämmönlähde MWh/a
VILP 0
MLP 2111,215
Kaukolämpö 0
Sähkölämmitys 275,325
Muu (öljy) 0
Yhteensä 2386,54

Oilon S380 

Ulkolämpötila Teho COP 

 [°C] [kW] [kW/kW] 

16 475 5,7 

8 465 4,5 

0 460 4,1 

-8 455 3,7 

-16 430 3,1 

-24 420 2,7 
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Kuva 18. Case 2: Lämmityksen jakautuminen lämmönlähteen perusteella. 

 

Maalämmön rakentamisessa suurin kustannus tulee energiakentän rakentamisesta, minkä 

vuoksi investointikustannuksien arvioiminen aloitettiin energiakentästä. Ennen kuin ener-

giakentän investointikustannukset voidaan arvioida, on tarvittava porakaivojen määrä selvi-

tettävä.  

6.2.1 Energiakentän simuloiminen 

Energiakentän simuloiminen tehtiin EED-simulointiohjelmalla. Energiakentän simuloimi-

seen vaikuttaa maaperän lämmönjohtavuus. Maaperän tarkemman lämmönjohtavuuden sel-

vittämiseksi on tehtävä TRT-mittaus, joka tehdään yleensä maalämmön toteutushankkeen 

aikana. Tehdyt EED-simuloinnit perustuvat EED-ohjelman oletusarvoihin maaperän omi-

naisuuksista. EED-simulointi tehtiin kahdelle vaihtoehdolle. Ensimmäisessä ei huomioida 

kiinteistön jäähdytysenergiasta saatavaa hukkalämpöä. Toisessa vaihtoehdossa jäähdy-

tysenergiasta saatava hukkalämpö ladataan energiakaivokenttään ja tarkastellaan vaikut-

taako tämä porakaivojen määrään.  

 

Energiakentän mitoittamista varten selvitettiin Enerkey- kulutusjärjestelmästä kiinteistön 

kaukolämmönkulutus kuukausitasolla (Kuva 11). Kiinteistön lämmitysenergiasta halutaan 

kattaa noin 90 % maalämmöllä. Kaukolämmön kulutusdataa käytettiin pohjana maalämmön 

osuuden arvioimiseksi (Kuva 19). 
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Kuva 19. Maalämpöjärjestelmän energiankulutus [MWh] kuukausitasolla. 

 

Simuloinnin lähtöarvoihin vaikuttaa energiankulutuksen lisäksi maaperän sekä nesteen omi-

naisuudet. Maaperän ominaisuudet selvitetään yleensä erillisellä TRT-mittauksella. Tässä 

työssä maaperän ja nesteen ominaisuuksina käytettiin EED-ohjelman annettuja lähtöarvoja.  

 

Energiakentän mitoittamisessa on otettava huomioon, ettei nesteen lämpötila jäähdy liikaa 

ja vältytään putkien jäätymiseltä ja lopulta niiden hajoamiselta. Mitoituksessa rajoittavana 

tekijänä on myös kiinteistön tontin koko. Kiinteistön asemapiirrosta tarkastellessa ja pora-

kaivojen suojaetäisyyden toisiinsa nähden huomioiden, kiinteistön tontille mahtuu maksi-

missaan 40 porakaivoa. Yksittäisen porakaivon maksimisyvyys haluttiin pitää 300 metrissä 

ja simulointijaksoksi valittiin 30 vuotta. Simulointia tarkasteltiin usealla eri kaivomäärällä 

ja lopulta optimoitiin se kaivomäärä, jolla nesteen lämpötilat pysyvät vielä järkevissä ra-

joissa. Ensimmäisessä simuloinnissa jäähdytyskuorman lataamista energiakenttään ei huo-

mioitu. Ensimmäisen simuloinnin tarkemmat tulokset on esitetty liitteessä 1. Simuloinnin 

tuloksien perusteella tarvittava porakaivojen määrä on 40 kappaletta, jotka ovat halutun 300 

metrin syvyisiä. Energiakaivojen yhteispituus on 12 000 metriä.  
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Kuva 20. Nesteen lämpötilat 1. simuloinnissa. 

 

Nesteen lämpötilarajat pysyvät halutuissa rajoissa simulointijakson aikana (Kuva 20). Nes-

teen alin keskimääräinen lämpötila on noin -6 astetta. Ohjelmassa käytetyn nesteen lämpö-

tilan jäätymisraja on -14 astetta, joten neste ei pääse vielä jäähtymään näillä lämpötiloilla.   

 

Kiinteistön jäähdytysenergiasta saatava hukkalämpö voidaan hyödyntää ja ladata energia-

kenttään, jolloin energiakaivoja voidaan hetkellisesti kuormittaa enemmän. Ladattavan ener-

giakentän määrä arvioitiin kiinteistön jäähdytyslaitteiden tehojen ja Enerkey- kulutusjärjes-

telmästä saatujen tietojen perusteella (Kuva 21). 

 
Kuva 21. Energiakenttään ladattava energia [MWh]. 
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Simulointi tehtiin uudelleen, nyt huomioiden jäähdytysenergiasta saatava hukkalämpö. Toi-

sen simuloinnin tarkemmat lähtöarvot ja tulokset on esitetty liitteessä 2. Simuloinnin tulok-

sien perusteella tarvittava porakaivojen määrä tippuu 34 kappaleeseen 300 metriä syvyisiin 

kaivoihin. Energiakaivojen yhteispituus on 10 200 metriä. Alin lämpötila on simuloinnin 

aikana -5 astetta (Kuva 22), joka on lämpimämpi kuin ensimmäisessä simulointitapauksessa.  

 

 
Kuva 22. Nesteen lämpötilat 2. simuloinnissa. 

 

Porakaivojen väheneminen kuudella kappaleella ja 1 800 metrillä vaikuttaa huomattavasti 

porausurakan investointikustannuksiin. Kohdekiinteistössä porametrien vähentäminen 

1 800 metrillä tuottaa arviolta noin 60 000 euron säästön porauskustannuksissa. Energiakai-

vojen lataaminen jäähdytysjärjestelmän hukkaenergialla aiheuttaa lisärakennuskustannuk-

sia, koska nykyiseen jäähdytysjärjestelmään joudutaan lisäämään levylämmönsiirtimet, jotta 

hukkaenergia saadaan siirrettyä maalämpöjärjestelmään. Tarvittavat muutokset järjestel-

mään ovat pieniä verratessa saatuihin säästöihin.  Investointikustannukset lasketaan perus-

tuen tähän vaihtoehtoon.  

6.3 Vesi-ilmalämpöpumppu 

Maalämpöjärjestelmä mitoitettiin noin 400 kW:n maalämpöpumppujärjestelmällä. Vesi-il-

malämpöpumppujärjestelmästä haluttiin tehdä vertailukelpoinen maalämpöjärjestelmään 

nähden, jonka vuoksi myös vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmä mitoitettiin noin 400 kW:n 
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tehoiseksi. Vesi-ilmalämpöpumpun tehot ja COP:t eri ulkolämpötiloissa perustuvat tuotta-

jalta saatuihin raja-arvoihin ja niiden keskiarvoihin. Vesi-ilmalämpöpumppu mallin Carrier 

61AF 102 kW tehot ja COP:t eri lämpötiloissa on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 

4). 

Taulukko 4. Valitun vesi-ilmalämpöpumpun raja-arvot eri ulkolämpötiloissa. 

Carrier 61AF 102 kW (70°C/40°C) 

Ulkolämpötila Teho COP 

 [°C] [kW] [kW/kW] 

7 102 3,45 

0 78 2,75 

-5 70 2,52 

-10 62 2,28 

-15 54 2,03 

-20 0 0 

 

Nämä tiedot syötettiin laskentatyökaluun. Laskentatyökalun perusteella neljällä Carrierin 

61AF 102 kW:n vesi-ilmalämpöpumpulla saadaan katettua noin 70 prosenttia kiinteistön 

lämmitysenergiantarpeesta eli 1655 MWh/a (Taulukko 5) (Kuva 23). Tarvittava lisäenergian 

osuus 730 MWh/a tuotetaan sähkökattilalla. Kiinteistöön rakennetaan sähkökattila, jolla tar-

vittava lisäenergia voidaan tuottaa. Sähkökattila mitoitetaan kattamaan kiinteistön huippu-

kuorma eli 1300 kW.  

Taulukko 5. Case 3: Lämmitysenergian jakautuminen energialähteen mukaan. 

Lämmönlähde MWh/a 

VILP 1654,252 

Maalämpö 0 

Kaukolämpö 0 

Sähkölämmitys 732,288 

Muu (öljy) 0 

Yhteensä 2386,54 

Taulukko 6. Case 3: Lämpöpumppujen sähkönkulutus. 

Lämpöpumppujen sähkönkulutus MWh/a 

Vesi-ilmalämpöpumput 598,83 

Maalämpöpumput 0,00 

Yhteensä 598,83 
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Kuva 23. Case 3: Lämmityksen jakautuminen lämmönlähteen perusteella. 

 

6.4 Maalämpö ja kaukolämpö 

Maalämmön mitoitus on tässä vaihtoehdossa muuten sama, kuin kappaleessa 6.2 esitetty, 

paitsi että lisälämmityksen tarve hoidetaan kaukolämmöllä sähkön sijasta. Kaukolämmön 

tarve pienenee, mikä vaikuttaa perusmaksuihin. Tämä on otettu huomioon tehdyssä lasken-

tatyökalussa, johon on syötetty kohdekiinteistön paikallisen kaukolämmön hinnat eri sopi-

mustehoilla. Näillä tiedoilla maalämmön osuus lämmitysenergiantarpeesta on sama kuin 

kappaleessa 6.2 eli noin 2110 MWh ja kaukolämmön osuus noin 275 MWh (Taulukko 7) 

(Kuva 24). Kaukolämmöllä tuotettu huipputehontarve on 880 kW, jonka mukaan kaukoläm-

mön tehomaksu määritellään elinkaarilaskelmissa. Maalämpöpumpun sähköenergiantarve 

on noin 530 MWh/a (Taulukko 8). 

 

Taulukko 7. Case 4: Lämmitysenergian jakautuminen energialähteen mukaan. 

Lämmönlähde MWh/a 

VILP 0 

Maalämpö 2111,215 

Kaukolämpö 275,325 

Sähkölämmitys 0 

Muu (öljy) 0 

Yhteensä 2386,54 
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Taulukko 8. Case 4: Lämpöpumppujen sähkönkulutus. 

Lämpöpumppujen sähkönkulutus MWh/a 

Vesi-ilmalämpöpumput 0,00 

Maalämpöpumput 532,64 

Yhteensä 532,64 

 

 

 
Kuva 24. Case 4: Lämmityksen jakautuminen lämmönlähteen perusteella. 

 

6.5 Vesi-ilmalämpöpumppu ja kaukolämpö 

Vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmän mitoitus on tässä vaihtoehdossa muuten sama, kuin 

kappaleessa 6.3 esitetty, paitsi että lisälämmityksen tarve hoidetaan kaukolämmöllä sähkön 

sijasta. Kaukolämmön tarve pienenee, mikä vaikuttaa kaukolämmön perusmaksuihin. Tämä 

on otettu huomioon tehdyssä laskentatyökalussa, johon on syötetty kaukolämmön energian 

hinnat eri sopimustehoilla. Vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmän osuus lämmitysenergiantar-

peesta on noin 70 prosenttia eli 1655 MWh/a ja kaukolämmöllä tuotetun energian osuus noin 

730 MWh/a (Taulukko 9)(Kuva 25). Kaukolämmön huipputehontarve on sama kuin kiin-

teistön huipputehontarve eli 1300 kW. Tämä johtuu siitä, että ulkolämpötilan ollessa alle -

15 astetta vesi-ilmalämpöpumput sammuvat pois päältä ja lämmitysenergiantarve joudutaan 

hoitamaan kokonaan kaukolämmöllä. Vesi-ilmalämpöpumppujen sähköenergiantarve on 

600 MWh/a (Taulukko 10).  
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Taulukko 9. Case 5: Lämmitysenergian jakautuminen energialähteen mukaan. 

Lämmönlähde MWh/a 

VILP 1654,252 

Maalämpö 0 

Kaukolämpö 732,288 

Sähkölämmitys 0 

Muu (öljy) 0 

Yhteensä 2386,54 

 

Taulukko 10. Case 5: Lämpöpumppujen sähkönkulutus. 

Lämpöpumppujen sähkönkulutus MWh/a 

Vesi-ilmalämpöpumput 598,83 

Maalämpöpumput 0,00 

Yhteensä 598,83 

 

 
Kuva 25. Case 5: Lämmityksen jakautuminen lämmönlähteen perusteella. 

 

6.6 Maalämpö ja vesi-ilmalämpöpumppu 

Maalämmön mitoitus on tässä vaihtoehdossa muuten sama, kuin kappaleessa 6.2 esitetty, 

paitsi että rinnalle asennetaan vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmä. Vesi-ilmalämpöpumppu 

ei tuota enää lämpöä -15 asteen jälkeen. Tämän vuoksi ulkolämpötilan ollessa alle -15 as-

tetta, joudutaan tarvittava lisäenergian hoitamaan sähköllä. Kustannuksissa huomioidaan 

sähkökattilan hinta ja sen asennuskustannukset. Maalämpöjärjestelmällä tuotettu energia on 

noin 80 % energiantarpeesta eli 2110 MWh/a (Taulukko 11) (Kuva 26). Laskentatyökalulla 

optimoitiin vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmän kooksi 100 kW, jolla saatiin tuotettua 5 
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prosenttia lämmitysenergiantarpeesta. Loppu lämmitysenergiantarpeesta 175 MWh/a tuote-

taan sähköllä. Maalämpö- ja vesi-ilmalämpöpumppujen sähkönkulutus on yhteensä noin 570 

MWh/a (Taulukko 12). Laskentatyökalulla kokeiltiin myös 200 kW:n ja 300 kW:n tehoisia 

vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmiä. Kustannuksien näkökulmasta, vesi-ilmalämpöpumppu-

järjestelmän tehon lisääminen ei olennaisesti nostanut vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmän 

kannattavuutta.   

 

Taulukko 11. Case 6: Lämmitysenergian jakautuminen energialähteen mukaan. 

Lämmönlähde MWh/a 

VILP 100,329 

Maalämpö 2111,215 

Kaukolämpö 0 

Sähkölämmitys 174,996 

Muu (öljy) 0 

Yhteensä 2386,54 

 

Taulukko 12. Case 6: Lämpöpumppujen sähkönkulutus. 

Lämpöpumppujen sähkönkulutus MWh/a 

Vesi-ilmalämpöpumput 40,06 

Maalämpöpumput 532,64 

Yhteensä 572,70 

 

 
Kuva 26. Case 6: Lämmityksen jakautuminen lämmönlähteen perusteella. 
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7 ELINKAARILASKELMAT 

7.1 Lähtöarvot 

Elinkaarilaskelmissa käytetään vuoden 2019 tiedossa olevia kiinteistön lämmönkulutustie-

toja, mitkä on saatu kiinteistön omistajalta Enerkey-kulutusjärjestelmästä. Vuoden 2019 sää-

tiedot on saatu ilmatieteen laitokselta. Havaintoasemana on ollut Helsinki-Vantaa lento-

asema, asemakoodi 100968. Kohteen kaukolämmön energian ja sähkön hinta perustuu kiin-

teistöltä saatuihin vuoden 2019 laskuihin. Kaukolämmön ja sähkön energianhinnan inflaati-

oksi valittiin 3 %. Laskentakoroksi valittiin 5 % ja tarkastelujakson pituudeksi 30 vuotta. 

Taulukossa 13 on kerätty kootusti lähtöarvot, joita käytettiin elinkaarilaskelmissa kaikille 

lämmitysvaihtoehdoille.  

 

Taulukko 13. Laskennan lähtötiedot. 

Kohteen tiedot 
 

Käyttötarkoitus Toimistorakennus 
 

Käyttörytmi Ark. 7–17 
  

Rakennusvuosi 1993 
  

Bruttopinta-ala 16124 brm² 
 

Tilavuus 86164 m³ 
 

Kulutusseurantajärjestelmä Enerkey 
  

Laskennan lähtötiedot 
   

Tarkasteluvuosi 2019   

Tarkastelujakso 30 vuotta  

Vuosittainen inflaatio 3,00 %   

Laskentakorko 5,00 %   

Kaukolämmön energian hinta 48,6 €/MWh  

Sähköenergian hinta 82,7015 €/MWh  

Kaukolämmön energianhinnan nousu 3,00 %   

Sähköenergianhinnan nousu 3,00 %   

Nykyisen lämmitysjärjestelmän (kaukolämpö) kustannukset vuonna 2019 
 

Vuosittainen lämmitysenergiankulutus 2 386,54 MWh/a 
 

Kaukolämmön perusmaksu 27 090,4 €/a 
 

Energiamaksut vuonna 2019 115 986 €/a 
 

Kaukolämmön vuosikustannukset yhteensä 143 576 €/a 
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7.2 Investointikustannukset 

Tilaajalla EcoReal Oy on käytössään kustannuslaskenta -ohjelma, johon yritys on syöttänyt 

vastaavien toteutuneiden projektien kustannuksia. Tässä työssä lämmitysjärjestelmien inves-

tointikustannukset perustuvat tilaajan kustannuslaskentaohjelmasta saatuihin hinta-arvioi-

hin. Investointikustannuksissa on huomioitu lämmitysjärjestelmien rakentamisen lisäksi 

suunnittelu ja projektinjohtokustannukset. Lämpöpumppujen uusimiskustannukset ja niihin 

liittyvät rakennustyöt on huomioitu laskentatyökalussa.  

 

Maalämpöjärjestelmässä suurin kustannus muodostuu energiakentän rakentamisesta. Kus-

tannuslaskentatyökalulla investointikustannuksien kokonaisarvoksi arvioitiin 905 000 euroa 

(alv 0 %). Vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmän rakentaminen on huomattavasti huokeampaa 

kuin maalämpöpumppujärjestelmän, koska vältytään kalleimmalta investoinnilta eli ener-

giakentän rakentamiselta. Kustannuslaskentatyökalulla investointikustannuksien kokonais-

arvoksi arvioitiin 474 000 euroa (alv 0 %). Maalämmön- ja kaukolämmön hybridijärjestel-

män investointikustannuksien kokonaisarvoksi arvioitiin 880 000 euroa (alv 0 %). Vesi-il-

malämpöpumppu- ja kaukolämmön hybridijärjestelmän investointikustannuksien kokonais-

arvoksi arvioitiin 450 000 euroa (alv 0 %). Maalämpö- ja vesi-ilmalämpöpumppu hybridi-

järjestelmän investointikustannuksien kokonaisarvoksi arvioitiin 930 000 euroa (alv 0 %). 

Kustannuksien yhteenveto on esitetty taulukossa 14.  

 

Taulukko 14 Investointikustannuksien yhteenveto 

 

 

Case Investointi [€]
Lämpöpumppujen 

uusiminen 15. vuoden 
kohdalla [€]

Case 1 Kaukolämpö (nykyinen) - -
Case 2 Maalämpö 905 000 130 000
Case 3 VILP 474 000 130 000
Case 4 Maalämpö + KL 880 000 130 000
Case 5 VILP + kaukolämpö 450 000 130 000
Case 6 Maalämpö + VILP 950 000 160 000
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7.3 Kaukolämpö 

Kiinteistö on kytketty kaukolämpöverkkoon, jolloin hankintakustannuksia ei kaukolämpöön 

liittymisestä tule ja lämmityksen kustannukset muodostuvat ainoastaan käyttökustannuk-

sista. Kiinteistön kaukolämmön käyttökustannukset muodostuvat kaukolämmön perus- ja 

energiamaksusta. Kiinteistön kaukolämmön vuoden 2019 vuosikustannuksia käytetään läh-

tötilanteena ja näihin kustannuksiin verrataan kaikkia muita case-tapauksia. Kiinteistön ny-

kyisen lämmitysjärjestelmän kaukolämmön 1. tarkasteluvuoden vuosikustannukset ovat 

143 076 euroa (alv 0 %) (Taulukko 15).  

 

Taulukko 15. Case 1: Vuosikustannukset. 

Vuosikustannukset 1. tarkasteluvuonna     

Nykyinen lämmitysjärjestelmä (kaukolämpö) 143 076   €/a  

 

 
Kumulatiivisten lämmityskustannusten kehittyminen 30. vuoden aikana on esitetty kuvassa 
27. 
 

 
Kuva 27. Case 1: Kumulatiivisten lämmityskustannuksien kehittyminen. 
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7.4 Maalämpö 

Maalämmöllä katetaan noin 90 % kiinteistön lämmitysenergiantarpeesta. Lisälämmityksen-

tarve hoidetaan sähköllä. Maalämpöjärjestelmän lämmityskustannukset koostuvat maaläm-

pöpumpun sähkönkulutuksesta ja suoran sähkölämmityksen kustannuksista (Taulukko 16). 

Maalämpöjärjestelmän kustannukset 1. tarkasteluvuonna ovat 66 891,51 euroa. Laskelmien 

mukaan kiinteistö säästäisi 76 257 euroa vuodessa lämmityskustannuksissa, mikäli se siir-

tyisi maalämpöön (Taulukko 17). 

 

Taulukko 16. Case 2: Vuosikustannukset. 

Uuden järjestelmän kustannukset eriteltynä (1. vuonna)   

Pumppujen sähkönkulutuksen kustannukset        44 049,72  €/a 

Kaukolämmön perusmaksu                    -    €/a 

Kaukolämmön energiamaksu                    -    €/a 

Sähköllä tuotetun lämmön kustannukset        22 769,79  €/a 

Yhteensä        66 819,51  €/a 

 

Taulukko 17. Case 2: Vuosikustannuksien ero. 

Vuosikustannuksien ero (1. tarkasteluvuonna)     

Nykyinen lämmitysjärjestelmä (kaukolämpö) 143 076   €/a  

Uusi lämmitysjärjestelmä 66 820   €/a  

Säästö vuodessa 76 257   €/a  

 

Laskelmien mukaan maalämpöjärjestelmä maksaa itsensä alle 12 vuodessa, sen sisäinen 

korko on 10,7 prosenttia ja nettonykyarvo 777 751 euroa (Taulukko 18).  

 

Taulukko 18. Case 2: Investoinnin kannattavuuden tunnusluvut. 

Investoinnin kannattavuus     

Investointi yhteensä 905 000 € 

Elinkaaren pituus 30 vuotta 

Takaisinmaksuaika 11,9 vuotta 

Korollinen takaisinmaksuaika 18,4 vuotta 

Sisäinen korko IRR 10,7 %   

Nettonykyarvo NPV 777 751 € 
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Kuvassa 28 on esitetty maalämpöjärjestelmän sekä nykyisen kaukolämpöjärjestelmän ku-

mulatiivisten lämmityskustannuksien kehittyminen tarkastelujakson aikana.   

 
Kuva 28. Case 2: Kumulatiivisten lämmityskustannuksien kehittyminen. 

7.5 Vesi-ilmalämpöpumppu 

Vesi-ilmalämpöpumpuilla katetaan noin 70 % kiinteistön lämmitysenergiantarpeesta. Lisä-

lämmityksentarve hoidetaan sähköllä. Vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmän lämmityskus-

tannukset koostuvat vesi-ilmalämpöpumppujen sähkönkulutuksesta ja suoran sähkölämmi-

tyksen kustannuksista (Taulukko 19). Vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmän lämmityskustan-

nukset 1. tarkasteluvuonna ovat 110 085,73 euroa. Laskelmien mukaan kiinteistö säästäisi 

32 990 euroa vuodessa lämmityskustannuksissa, mikäli se hoitaisi kiinteistön lämmityksen 

osittain vesi-ilmalämpöpumpuilla ja sähkökattilalla (Taulukko 20).  

 

Taulukko 19. Case 3: Vuosikustannukset. 

Uuden järjestelmän kustannukset eriteltynä (1. vuonna)   

Pumppujen sähkönkulutuksen kustannukset        49 524,42  €/a 

Kaukolämmön perusmaksu                    -    €/a 

Kaukolämmön energiamaksu                    -    €/a 

Sähköllä tuotetun lämmön kustannukset        60 561,31  €/a 

Yhteensä      110 085,73  €/a 



47 

 

Taulukko 20. Case 3: Vuosikustannuksien ero. 

Vuosikustannuksien ero (1. tarkasteluvuonna)     

Nykyinen lämmitysjärjestelmä (kaukolämpö) 143 076   €/a  

Uusi lämmitysjärjestelmä 110 086   €/a  

Säästö vuodessa 32 990   €/a  

 

Laskelmien mukaan vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmä maksaa itsensä takaisin alle 15 vuo-

dessa, sen sisäinen korko on 8,8 prosenttia ja nettonykyarvo 257 926 euroa (Taulukko 21).  

 

Taulukko 21. Case 3: Investoinnin kannattavuuden tunnusluvut. 

Investoinnin kannattavuus     

Investointi yhteensä 474 000 € 

Elinkaaren pituus 30 vuotta 

Takaisinmaksuaika 14,4 vuotta 

Korollinen takaisinmaksuaika 26,0 vuotta 

Sisäinen korko IRR 8,8 %   

Nettonykyarvo NPV 257 926 € 

 

Kuvassa 29 on esitetty vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmän sekä nykyisen kaukolämpöjär-

jestelmän kumulatiivisten lämmityskustannuksien kehittyminen tarkastelujakson aikana.   

 
Kuva 29. Case 3: Kumulatiivisten lämmityskustannuksien kehittyminen. 
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7.6 Maalämpö ja kaukolämpö 

Maalämmöllä katetaan noin 90 % kiinteistön lämmitysenergiantarpeesta. Lisälämmityksen-

tarve hoidetaan kaukolämmöllä. Lämmityskustannukset koostuvat maalämpöpumpun säh-

könkulutuksesta sekä kaukolämmön perus- ja energianmaksuista (Taulukko 22). Lämmitys-

kustannukset ovat 1. tarkasteluvuonna ovat 78 192,85 euroa. Laskelmien mukaan kiinteistö 

säästäisi 64 883 euroa vuodessa lämmityskustannuksissa, mikäli se hoitaisi kiinteistön läm-

mityksen osittain maalämmöllä ja kaukolämmöllä (Taulukko 23). 

 

Taulukko 22. Case 4: Vuosikustannukset. 

Uuden järjestelmän kustannukset eriteltynä (1. vuonna)   

Pumppujen sähkönkulutuksen kustannukset        44 049,72  €/a 

Kaukolämmön perusmaksu        20 762,33  €/a 

Kaukolämmön energiamaksu        13 380,80  €/a 

Sähköllä tuotetun lämmön kustannukset                    -    €/a 

Yhteensä        78 192,85  €/a 

 

Taulukko 23. Case 4: Vuosikustannuksien ero. 

Vuosikustannuksien ero (1. tarkasteluvuonna)     

Nykyinen lämmitysjärjestelmä (kaukolämpö) 143 076   €/a  

Uusi lämmitysjärjestelmä 78 193   €/a  

Säästö vuodessa 64 883   €/a  

 

Laskelmien mukaan hybridijärjestelmä maksaa itsensä takaisin alle 14 vuodessa. Sen sisäi-

nen korko on 9,3 prosenttia ja nettonykyarvo 557 014 euroa (Taulukko 24).  

 

Taulukko 24. Case 4: Investoinnin kannattavuuden tunnusluvut. 

Investoinnin kannattavuus     

Investointi yhteensä 880 000 € 

Elinkaaren pituus 30 vuotta 

Takaisinmaksuaika 13,6 vuotta 

Korollinen takaisinmaksuaika 23,2 vuotta 

Sisäinen korko IRR 9,3 %   

Nettonykyarvo NPV 557 014 € 
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Kuvassa 30 on esitetty maalämpö-kaukolämpö-hybridilämmitysjärjestelmän sekä nykyisen 

kaukolämpöjärjestelmän kumulatiivisten lämmityskustannuksien kehittyminen tarkastelu-

jakson aikana.   

 
Kuva 30. Case 4: Kumulatiivisten lämmityskustannuksien kehittyminen. 

7.7 Vesi-ilmalämpöpumppu ja kaukolämpö 

Vesi-ilmalämpöpumpuilla katetaan noin 70 % kiinteistön lämmitysenergiantarpeesta. Lisä-

lämmityksentarve hoidetaan kaukolämmöllä. Hybridilämmitysjärjestelmän lämmityskus-

tannukset koostuvat vesi-ilmalämpöpumppujen sähkönkulutuksesta sekä kaukolämmön pe-

rus- ja energianmaksuista (Taulukko 25). Lämmityskustannukset 1. tarkasteluvuonna ovat 

110 621,95 euroa. Laskelmien mukaan kiinteistö säästäisi 32 454 euroa vuodessa lämmitys-

kustannuksissa, mikäli se hoitaisi kiinteistön lämmityksen osittain vesi-ilmalämpöpumpuilla 

sekä kaukolämmöllä (Taulukko 26).  

 

Taulukko 25. Case 5: Vuosikustannukset. 

Uuden järjestelmän kustannukset eriteltynä (1. vuonna)   

Pumppujen sähkönkulutuksen kustannuk-

set        49 524,42  
€/a 

Kaukolämmön perusmaksu        25 508,33  €/a 

Kaukolämmön energiamaksu        35 589,20  €/a 

Sähköllä tuotetun lämmön kustannukset                    -    €/a 

Yhteensä      110 621,95  €/a 
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Taulukko 26. Case 5: Vuosikustannuksien ero. 

Vuosikustannuksien ero (1. tarkastelu-

vuonna)     

Nykyinen lämmitysjärjestelmä (kauko-

lämpö) 143 076   €/a  

Uusi lämmitysjärjestelmä 110 622   €/a  

Säästö vuodessa 32 454   €/a  

 

Laskelmien mukaan vesi-ilmalämpöpumppu ja kaukolämpö- hybridijärjestelmä maksaa it-

sensä takaisin alle 14 vuodessa, sen sisäinen korko on 9,1 prosenttia ja nettonykyarvo 269 

253 euroa (Taulukko 27). 

 

Taulukko 27. Case 5: Investoinnin kannattavuuden tunnusluvut. 

Investoinnin kannattavuus     

Investointi yhteensä 450 000 € 

Elinkaaren pituus 30 vuotta 

Takaisinmaksuaika 13,9 vuotta 

Korollinen takaisinmaksuaika 24,2 vuotta 

Sisäinen korko IRR 9,1 %   

Nettonykyarvo NPV 269 253 € 

 

Kuvassa 31 on esitetty hybridilämmitysjärjestelmän sekä nykyisen kaukolämpöjärjestelmän 

kumulatiivisten lämmityskustannuksien kehittyminen tarkastelujakson aikana.   

 
Kuva 31. Case 5: Kumulatiivisten lämmityskustannuksien kehittyminen. 
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7.8 Maalämpö ja vesi-ilmalämpöpumppu 

Maalämmöllä katetaan noin 90 % kiinteistön lämmitysenergiantarpeesta. Lisälämmityksen-

tarve hoidetaan puoliksi vesi-ilmalämpöpumpulla ja puoliksi suoralla sähkölämmityksellä. 

Lämmityskustannukset koostuvat lämpöpumppujen sähkönkulutuksesta sekä suoran sähkö-

lämmityksen kulutuksesta (Taulukko 28). Hybridijärjestelmän lämmityskustannukset 1. tar-

kasteluvuonna ovat 61 835,53 euroa. Laskelmien mukaan kiinteistö säästäisi lämmityskus-

tannuksissa 81 241 euroa vuodessa, mikäli se hoitaisi kiinteistön lämmityksen osittain maa-

lämmöllä, vesi-ilmalämpöpumpulla ja suoralla sähkölämmityksellä (Taulukko 29). 

 

Taulukko 28. Case 6: Vuosikustannukset. 

Uuden järjestelmän kustannukset eriteltynä (1. vuonna)   

Pumppujen sähkönkulutuksen kustannuk-

set        47 363,10  
€/a 

Kaukolämmön perusmaksu                    -    €/a 

Kaukolämmön energiamaksu                    -    €/a 

Sähköllä tuotetun lämmön kustannukset        14 472,43  €/a 

Yhteensä        61 835,53  €/a 

 
Taulukko 29. Case 6: Vuosikustannuksien ero. 

Vuosikustannuksien ero (1. tarkastelu-

vuonna)     

Nykyinen lämmitysjärjestelmä (kauko-

lämpö) 143 076   €/a  

Uusi lämmitysjärjestelmä 61 836   €/a  

Säästö vuodessa 81 241   €/a  

 

Laskelmien mukaan vesi-ilmalämpöpumppu ja kaukolämpö- hybridijärjestelmä maksaa it-

sensä takaisin alle 14 vuodessa, sen sisäinen korko on 9,1 prosenttia ja nettonykyarvo 269 

253 euroa (Taulukko 30). 
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Taulukko 30. Case 6: Investoinnin kannattavuuden tunnusluvut. 

Investoinnin kannattavuus     

Investointi yhteensä 950 000 € 

Elinkaaren pituus 30 vuotta 

Takaisinmaksuaika 11,7 vuotta 

Korollinen takaisinmaksuaika 18,0 vuotta 

Sisäinen korko IRR 10,8 %   

Nettonykyarvo NPV 842 059 € 

 

Kuvassa 32 on esitetty hybridilämmitysjärjestelmän sekä nykyisen kaukolämpöjärjestelmän 

kumulatiivisten lämmityskustannuksien kehittyminen tarkastelujakson aikana.   

 

 
Kuva 32. Case 6: Kumulatiivisten lämmityskustannuksien kehittyminen. 
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7.9 Laskelmien yhteenveto 

Case-tapaukset 2–6 olivat kaikki kannattavampia kuin nykyinen lämmitysjärjestelmä kau-

kolämpö (Taulukko 31). Lämmityskustannuksien vuosisäästön suuruus vaihteli 32 990 ja 

81 241 välillä. Investoinnit maksoivat itsensä takaisin 11–15 vuoden sisällä suoran takaisin-

maksun menetelmän mukaan ja 18–24 vuoden sisällä korollisen takaisinmaksun mukaan.  

 

Taulukko 31. Case 1-6: Investoinnin tunnusluvut. 

 

 

Tarkastelluista lämmitysjärjestelmistä investoinneiltaan kannattavimmat olivat maaläm-

pöjärjestelmä sekä maalämmön yhdistäminen vesi-ilmalämpöpumpun kanssa.  Molemmissa 

tapauksissa tarvittava lisäenergia tuotetaan sähköllä. Näiden kahden jälkeen kannattavimmat 

järjestelmät olivat maalämpöjärjestelmän yhdistäminen kaukolämmön rinnalle ja vesi-ilma-

lämpöpumppujen yhdistäminen kaukolämmön rinnalle. Vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmä, 

jossa lisälämmitys hoidetaan sähköllä, oli vähiten kannattavin investointi. 

 

Maalämpöjärjestelmän ja maalämpö- vesi-ilmalämpöpumppu hybridijärjestelmän kannatta-

vuudessa ei ole juurikaan eroja. Takaisimaksuajat sekä sisäinen korko ovat lähes samat, eroa 

on selvästi ainoastaan nettonykyarvossa. Kuvasta 33 nähdään, kuinka näiden kahden järjes-

telmän kumulatiiviset lämmityskustannukset ovat lähes samat tarkastelujakson ajan. Maa-

lämpö- vesi-ilmalämpöpumppuhybridijärjestelmän investointikustannukset ovat korkeam-

mat. Pohdittavaksi jää, kannattaako kiinteistön tehdä suurempi investointi, kun ero kahden 

järjestelmän välillä on sen verran pieni.  

Case
Investointi 

[€]

Säästö 1. 
vuonna 

[€]

Suora 
TMA [a]

Korollinen 
TMA [a]

IRR NPV [€]

Case 1 Kaukolämpö (nykyinen) - - - - - 34 016
Case 2 Maalämpö 905 000 76 257 11,9 18,4 10,7 % 777 751
Case 3 VILP 474 000 32 990 14,4 26 8,8 % 257 926
Case 4 Maalämpö + KL 880 000 64 883 13,6 23,2 9,3 % 557 014
Case 5 VILP + kaukolämpö 450 000 32 454 13,9 24,2 9,1 % 269 253
Case 6 Maalämpö + VILP 950 000 81 241 11,7 18 10,8 % 842 059



54 

 

 
Kuva 33. Case 1-6: Kumulatiivisten lämmityskustannuksien kehittyminen. 

 

Laskelmien tuloksiin vaikuttaa mitoitettujen lämmitysjärjestelmien koot. Etenkin maaläm-

pöjärjestelmässä on olennaista energiakentän koko ja se millä tehopeitolla järjestelmä mitoi-

tetaan. Työssä arvioitiin optimaalisin tehopeitto kohdekiinteistölle ja huomioitiin kiinteistön 

jäähdytysjärjestelmästä saatu hukkalämpö kaivojen latauksessa. Energiakentän koko ja täten 

investointikustannukset olisivat huomattavasti suuremmat, mikäli kaivoja ei ladattaisi jääh-

dytysjärjestelmästä saadulla hukkalämmöllä. Suuremmat investointikustannukset laskevat 

investoinnin kannattavuutta. Tämä on hyvä huomioida lämmitystapavertailuja tehdessä. 

 

Laskelmiin vaikuttaa mitoitettujen järjestelmien koon lisäksi energian hinnannousu. Laskel-

missa käytettiin lähtöarvoina kaukolämmön- ja sähkön energianhinnan nousulle 3 prosenttia. 

Elinkaarilaskelmat muuttuvat huomattavasti, mikäli energianhinta nousee vain 1,5 prosenttia 

vuodessa (Kuva 34). Kaukolämmön tapauksessa 1,5 prosentin muutos kaukolämmön hin-

nannousussa tuo reilusti yli miljoonan euron eron kumulatiivisiin lämmityskustannuksiin 30. 

vuodessa. Maalämmössä ero on noin puoli miljoonaa. Maalämpöjärjestelmässä osa energi-

asta on maasta saatavaa ilmaisenergiaa, jonka vuoksi sähköenergian hinnannousu vaikuttaa 

vähemmän kumulatiivisiin lämmityskustannuksiin.  Energiahinnan nousu voi olla vaikeata 

arvioida täysin oikein. Hinnannousu on arvioitava kohdekiinteistön alueella toteutuneiden 
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hintojen perusteella parhaimmalla mahdollisella arvauksella. Tämä virhemarginaali on hyvä 

tiedostaa laskelmia tehdessä.  

 

 
Kuva 34. Energian hinnannousun vaikutus kumulatiivisin kustannuksiin.  



56 

 

8 YHTEENVETO 

Sähkön- ja kaukolämmöntuotannon päästöt aiheuttavat noin 32 % Suomen kokonaispääs-

töistä. Sähkön- ja kaukolämmöntuotannon päästöistä arviolta 87 % johtuu rakennusten läm-

mityksen päästöistä. Suomen rakennuskanta uudistuu hitaasti, minkä vuoksi energiasäästöjä 

haetaan olemassa olevista rakennuksista. Suomi suunnittelee kivihiilestä luopumista vuoteen 

2029 mennessä, sekä uusiutuvien energialähteiden lisäämistä. Kaukolämpöyhtiöt ovat lisän-

neet uusiutuvien energialähteiden osuutta tuotannossa ja vähentäneen fossiilisten polttoai-

neiden osuutta. Samaan aikaan kaukolämmön hinta on noussut. Energiamääräyksien kiris-

tyminen, kaukolämmön hinnannousu ja lämpöpumppujen tekniikan kehittyminen on johta-

nut lämpöpumppujen yleistymiseen.  

 

Kohdekiinteistö on vuonna 1993 valmistunut toimitilakiinteistö, joka on kytketty kaukoläm-

pöverkkoon 1440 kW:n sopimusteholla. Kohteessa haluttiin selvittää vaihtoehtoisten läm-

mitysjärjestelmien kannattavuutta. Vaihtoehtoisiksi lämmitysjärjestelmiksi valikoitui maa-

lämpö, vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmä, näiden yhdistelmä sekä molempien yhdistämi-

nen kaukolämmön rinnalle että erikseen kaukolämmön rinnalle.  

 

Lämmitystapavertailua varten kehitettiin erillinen laskentatyökalu, jolla saatiin selvitettyä 

investointikustannuksien kannattavuutta. Investointikustannuksien kannattavuutta kuvaa-

maan valittiin tunnusluvuiksi sisäinen korko, nettonykyarvo sekä suora- että korollinen ta-

kaisinmaksuaika.  

 

Investointikustannuksia varten oli selvitettävä energiakaivojen määrä. Energiakaivokenttä 

simuloitiin EED-ohjelmalla. Maalämmön energiakentän mitoitusta tarkasteltiin kahdelta eri 

kantilta. Ensimmäisessä ei otettu huomioon kiinteistöstä saatavaa hukkalämpöä, jonka voi 

ladata energiakenttään. Toisessa tarkastelussa lauhdelämpö otettiin huomioon ja ladattiin 

energiakenttään, jolloin porakaivoja voitiin hetkellisesti kuormittaa enemmän. Energiaken-

tän lataamisella oli huomattava vaikutus energiakentän porakaivojen metrimäärään. Inves-

tointikustannukset päätettiin tehdä vaihtoehdolla, jossa lauhdelämpö hyödynnetään ja ener-

giakaivoja voidaan porata vähemmän. Investointikustannukset arvioitiin kustannuslaskenta-

työkalulla, johon tilaaja on syöttänyt vastaavien toteutuneiden projektien hintoja.  
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Mitoitetut lämmitysjärjestelmät ja investointikustannukset syötettiin kehitettyyn laskenta-

työkaluun ja investoinnin kannattavuuden tunnusluvut ja elinkaarikustannukset saatiin sel-

vitettyä. Tarkastelluista lämmitysjärjestelmistä investoinneiltaan kannattavimmat olivat 

maalämpöjärjestelmä sekä maalämmön yhdistäminen vesi-ilmalämpöpumpun kanssa.  Mo-

lemmissa tapauksissa tarvittava lisäenergia tuotettiin sähköllä. Näiden kahden jälkeen kan-

nattavimmat järjestelmät olivat maalämpöjärjestelmän yhdistäminen kaukolämmön rinnalle 

ja vesi-ilmalämpöpumppujen yhdistäminen kaukolämmön rinnalle. Vesi-ilmalämpöpump-

pujärjestelmä, jossa lisälämmitys hoidetaan sähköllä, oli vähiten kannattavin investointi.  

 

Laskelmien tuloksiin vaikuttaa olennaisesti mitoitettujen järjestelmien koot, kaukolämmön- 

ja sähkönhinnat ja hintojen nousu. Energian hinnannousua on vaikea ennustaa, mutta sen 

vaikutus laskelmiin on hyvä tiedostaa eri lämmitysjärjestelmiä vertailtaessa.   
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Liite 1. EED-simulointi, ilman lauhdelämpöä 

 

EED 4.20 DEMO  www.buildingphysics.com 

  Syöttö tiedosto:UNTITLED.DAT 

  Tämä tulos tiedosto: UNTITLED.OUT  Päivä: 27.2.2021 Aika: 

12.17.53 

 

Projektin muistiinpanot 

[] 

 

Yhteenveto 

  Hinta                                      - 

  Porareikien lukumäärä                      40 

  Porakaivon syvyys                          300 m 

  Porakaivon yhteispituus                    1,2E4 m 

 

 

                 SUUNNIITELU TIEDOT 

                 ================== 

 

MAA 

 

  Maaperän lämmönjohtavuus                   3,5 W/(m·K) 

  Maaperän lämpökapasiteetti                 2,16 MJ/(m³·K) 

  Maanpinnan lämpötila                       8 °C 

  Maaperän lämpövuo                          0,06 W/m² 

 

Porausreikä 

 

  Kokoonpano:                                251 ("40 : 2 x 20 

rectangle") 

  Porakaivon syvyys                          300 m 

  Porakaivojen väli                          15 m 

  Porakaivon asennus                         Normi-U 

  Porakaivon halkaisija                      115 mm 

  U-putken halkaisija                        45 mm 
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  U-putken paksuus                           2,6 mm 

  U-putken lämmönjohtokyky                   0,42 W/(m·K) 

  U-putken käyrän halkaisija                 70 mm 

  Kaivonesteen lämmönjohtavuus               0,6 W/(m·K) 

  Kontak.Lämpövast. putki/kaivoneste         0 (m·K)/W 

 

LÄMPÖVASTUKSET 

 

  Porakaivon lämpövastukset lasketaan 

  Laskennan monikerrat                       10 

  Sisäinen lämmönsiirto meno ja paluuputken välillä vakio 

 

LÄMMÖNSIIRTONESTE 

 

  Lämmönjohtokyky                            0,48 W/(m·K) 

  Ominaislämpökapasiteetti                   3795 J/(Kg·K) 

  Tiheys                                     1052 Kg/m³ 

  Viskositeetti                              0,0052 Kg/(m·s) 

  Jäätymispiste                              -14 °C 

  Virtaus per porakaivo                      0,6 l/s 

 

PERUSKUORMA 

 

  LKV:n COP                                  3 

  vuosi COP(lämmitys)                        3,5 

  vuosi COP(jäähdytys)                       3 

 

  Kuukausittainen energiankulutus [MWh] 

  Kuukausi Lämpökuorma  Kylmäkuorma  Maaperänkuorma 

   TAM            364              0          260 

   HEL            276              0          197 

   MAA            291              0          208 

   HUH            160              0          114 

   TOU            100              0         71,4 

   KES             36              0         25,7 

   HEI             44              0         31,4 
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   ELO             44              0         31,4 

   SYY             98              0           70 

   LOK            201              0          144 

   MAR            269              0          192 

   JOU            277              0          198 

              -------         ------      ------- 

   Summa         2160              0         1543 

 

HUIPPUKUORMA 

 

  Kuukausittaiset huipputehot [kW] 

  Kuukausi  Huippulämpö  Kesto   Huippukylmä  Kesto [h] 

   TAM              0           0              0          0 

   HEL              0           0              0          0 

   MAA              0           0              0          0 

   HUH              0           0              0          0 

   TOU              0           0              0          0 

   KES              0           0              0          0 

   HEI              0           0              0          0 

   ELO              0           0              0          0 

   SYY              0           0              0          0 

   LOK              0           0              0          0 

   MAR              0           0              0          0 

   JOU              0           0              0          0 

 

  Simulointi vuodet                          30 

  Ensimmäinen toiminta kuukausi              SYY 

 

 

                 LASKETUT ARVOT 

                 ============== 

                       * Monthly calculation * 

 

  Porakaivon yhteispituus                    1,2E4 m 
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LÄMPÖVASTUKSET 

 

  Porakaivon lämp.vast sisäinen              0,42 (m·K)/W 

 

  Reynoldsin luku                            3883 

  Lämpöresistanssi neste / putki             0,01123 (m·K)/W 

  Lämpöresistanssi putken materiaali         0,04653 (m·K)/W 

  Kosketusvastus putki / kaivoneste                0 (m·K)/W 

 

  Porakaivon lämp.vast. neste / maa          0,09296 (m·K)/W 

 

  Tehollinen porakaivon lämpövastus          0,1055 (m·K)/W 

 

OMINAISLÄMMÖN OTTOKYKY [W/m] 

 

  Kuukausi Peruskuorma Huippulämpö 

   TAM               29,7            0            0 

   HEL               22,5            0            0 

   MAA               23,7            0            0 

   HUH                 13            0            0 

   TOU               8,15            0            0 

   KES               2,94            0            0 

   HEI               3,59            0            0 

   ELO               3,59            0            0 

   SYY               7,99            0            0 

   LOK               16,4            0            0 

   MAR               21,9            0            0 

   JOU               22,6            0            0 

 

PERUSKUORMA:  NESTEEN KESKILÄMPÖTILAT (kuun lopussa) [°C] 

 

   Vuosi       1         2         5        10        30 

   TAM      10,6      1,31     -0,47     -2,35     -6,19 

   HEL      10,6      3,12      1,35     -0,51     -4,34 

   MAA      10,6      2,69      0,93     -0,92     -4,73 

   HUH      10,6      5,64      3,88      2,06     -1,74 
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   TOU      10,6      7,09      5,36      3,55     -0,24 

   KES      10,6      8,65      6,96      5,16      1,39 

   HEI      10,6      8,56       6,9      5,12      1,36 

   ELO      10,6       8,6      6,98      5,21      1,47 

   SYY      8,27      7,37      5,77      4,01      0,29 

   LOK      5,74       4,9      3,33      1,59     -2,11 

   MAR      3,94      3,14      1,58     -0,13     -3,82 

   JOU      3,52      2,75      1,21     -0,48     -4,16 

 

  PERUSKUORMA: VUOSI 30 

Pienin keskimääräinen nesteen lämpötila-6,19 °C lopussa TAM 

Suurin keskimääräinen nesteen lämpötila1,47 °C lopussa ELO 

 

 

HUIPPU LÄMPÖKUORMA:  NESTEEN KESKILÄMPÖTILAT (kuun lopussa) [°C] 

 

   Vuosi       1         2         5        10        30 

   TAM      10,6      1,31     -0,47     -2,35     -6,19 

   HEL      10,6      3,12      1,35     -0,51     -4,34 

   MAA      10,6      2,69      0,93     -0,92     -4,73 

   HUH      10,6      5,64      3,88      2,06     -1,74 

   TOU      10,6      7,09      5,36      3,55     -0,24 

   KES      10,6      8,65      6,96      5,16      1,39 

   HEI      10,6      8,56       6,9      5,12      1,36 

   ELO      10,6       8,6      6,98      5,21      1,47 

   SYY      8,27      7,37      5,77      4,01      0,29 

   LOK      5,74       4,9      3,33      1,59     -2,11 

   MAR      3,94      3,14      1,58     -0,13     -3,82 

   JOU      3,52      2,75      1,21     -0,48     -4,16 

 

  HUIPPU LÄMPÖKUORMA: VUOSI 30 

Pienin keskimääräinen nesteen lämpötila-6,19 °C lopussa TAM 

Suurin keskimääräinen nesteen lämpötila1,47 °C lopussa ELO 
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HUIPPU JÄÄHDYTYSKUORMA: NESTEEN KESKILÄMPÖTILAT (kuun lopussa) 

[°C] 

 

   Vuosi       1         2         5        10        30 

   TAM      10,6      1,31     -0,47     -2,35     -6,19 

   HEL      10,6      3,12      1,35     -0,51     -4,34 

   MAA      10,6      2,69      0,93     -0,92     -4,73 

   HUH      10,6      5,64      3,88      2,06     -1,74 

   TOU      10,6      7,09      5,36      3,55     -0,24 

   KES      10,6      8,65      6,96      5,16      1,39 

   HEI      10,6      8,56       6,9      5,12      1,36 

   ELO      10,6       8,6      6,98      5,21      1,47 

   SYY      8,27      7,37      5,77      4,01      0,29 

   LOK      5,74       4,9      3,33      1,59     -2,11 

   MAR      3,94      3,14      1,58     -0,13     -3,82 

   JOU      3,52      2,75      1,21     -0,48     -4,16 

 

  HUIPPU JÄÄHDYTYSKUORMA:VUOSI 30 

Pienin keskimääräinen nesteen lämpötila-6,19 °C lopussa TAM 

Suurin keskimääräinen nesteen lämpötila1,47 °C lopussa ELO 
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Liite 2. EED-simulointi, lauhdelämpö huomioitu 

 

EED 4.20 DEMO  www.buildingphysics.com 

  Syöttö tiedosto:UNTITLED.DAT 

  Tämä tulos tiedosto: UNTITLED.OUT  Päivä: 27.2.2021 Aika: 

12.41.04 

 

Projektin muistiinpanot 

[] 

 

Yhteenveto 

  Hinta                                      - 

  Porareikien lukumäärä                      34 

  Porakaivon syvyys                          300 m 

  Porakaivon yhteispituus                    1,02E4 m 

 

 

                 SUUNNIITELU TIEDOT 

                 ================== 

 

MAA 

 

  Maaperän lämmönjohtavuus                   3,5 W/(m·K) 

  Maaperän lämpökapasiteetti                 2,16 MJ/(m³·K) 

  Maanpinnan lämpötila                       8 °C 

  Maaperän lämpövuo                          0,06 W/m² 

 

Porausreikä 

 

  Kokoonpano:                                248 ("34 : 2 x 17 

rectangle") 

  Porakaivon syvyys                          300 m 

  Porakaivojen väli                          15 m 

  Porakaivon asennus                         Normi-U 

  Porakaivon halkaisija                      115 mm 

  U-putken halkaisija                        45 mm 
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  U-putken paksuus                           2,6 mm 

  U-putken lämmönjohtokyky                   0,42 W/(m·K) 

  U-putken käyrän halkaisija                 70 mm 

  Kaivonesteen lämmönjohtavuus               0,6 W/(m·K) 

  Kontak.Lämpövast. putki/kaivoneste         0 (m·K)/W 

 

LÄMPÖVASTUKSET 

 

  Porakaivon lämpövastukset lasketaan 

  Laskennan monikerrat                       10 

  Sisäinen lämmönsiirto meno ja paluuputken välillä vakio 

 

LÄMMÖNSIIRTONESTE 

 

  Lämmönjohtokyky                            0,48 W/(m·K) 

  Ominaislämpökapasiteetti                   3795 J/(Kg·K) 

  Tiheys                                     1052 Kg/m³ 

  Viskositeetti                              0,0052 Kg/(m·s) 

  Jäätymispiste                              -14 °C 

  Virtaus per porakaivo                      0,6 l/s 

 

PERUSKUORMA 

 

  LKV:n COP                                  3 

  vuosi COP(lämmitys)                        3,5 

  vuosi COP(jäähdytys)                       1E5 

 

  Kuukausittainen energiankulutus [MWh] 

  Kuukausi Lämpökuorma  Kylmäkuorma  Maaperänkuorma 

   TAM            364             20          240 

   HEL            276             20          177 

   MAA            291             20          188 

   HUH            160             20         94,3 

   TOU            100             52         19,4 

   KES             36            112        -86,3 

   HEI             44            142         -111 
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   ELO             44            134         -103 

   SYY             98             20           50 

   LOK            201             20          124 

   MAR            269             20          172 

   JOU            277             20          178 

              -------         ------      ------- 

   Summa         2160            600          943 

 

HUIPPUKUORMA 

 

  Kuukausittaiset huipputehot [kW] 

  Kuukausi  Huippulämpö  Kesto   Huippukylmä  Kesto [h] 

   TAM              0           0              0          0 

   HEL              0           0              0          0 

   MAA              0           0              0          0 

   HUH              0           0              0          0 

   TOU              0           0              0          0 

   KES              0           0              0          0 

   HEI              0           0              0          0 

   ELO              0           0              0          0 

   SYY              0           0              0          0 

   LOK              0           0              0          0 

   MAR              0           0              0          0 

   JOU              0           0              0          0 

 

  Simulointi vuodet                          30 

  Ensimmäinen toiminta kuukausi              SYY 

 

 

                 LASKETUT ARVOT 

                 ============== 

                       * Monthly calculation * 

 

  Porakaivon yhteispituus                    1,02E4 m 
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LÄMPÖVASTUKSET 

 

  Porakaivon lämp.vast sisäinen              0,42 (m·K)/W 

 

  Reynoldsin luku                            3883 

  Lämpöresistanssi neste / putki             0,01123 (m·K)/W 

  Lämpöresistanssi putken materiaali         0,04653 (m·K)/W 

  Kosketusvastus putki / kaivoneste                0 (m·K)/W 

 

  Porakaivon lämp.vast. neste / maa          0,09296 (m·K)/W 

 

  Tehollinen porakaivon lämpövastus          0,1055 (m·K)/W 

 

OMINAISLÄMMÖN OTTOKYKY [W/m] 

 

  Kuukausi Peruskuorma Huippulämpö 

   TAM               32,2            0            0 

   HEL               23,8            0            0 

   MAA               25,2            0            0 

   HUH               12,7            0            0 

   TOU               2,61            0            0 

   KES              -11,6            0            0 

   HEI              -14,8            0            0 

   ELO              -13,8            0            0 

   SYY               6,71            0            0 

   LOK               16,6            0            0 

   MAR               23,1            0            0 

   JOU               23,9            0            0 

 

PERUSKUORMA:  NESTEEN KESKILÄMPÖTILAT (kuun lopussa) [°C] 

 

   Vuosi       1         2         5        10        30 

   TAM      10,6      0,55      -0,6     -1,93     -4,59 

   HEL      10,6       2,7      1,53      0,22     -2,43 

   MAA      10,6      2,21      1,01     -0,27     -2,92 

   HUH      10,6      5,68      4,46       3,2      0,56 
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   TOU      10,6      8,64       7,4      6,16      3,53 

   KES      10,6      12,9      11,7      10,4       7,8 

   HEI      10,6      14,1      12,9      11,7      9,09 

   ELO      10,6        14      12,9      11,7      9,09 

   SYY      8,64      8,29      7,23      6,01      3,43 

   LOK       5,7      5,25      4,21         3      0,44 

   MAR       3,6      3,13      2,08       0,9     -1,66 

   JOU      3,14      2,66       1,6      0,44     -2,11 

 

  PERUSKUORMA: VUOSI 30 

Pienin keskimääräinen nesteen lämpötila-4,59 °C lopussa TAM 

Suurin keskimääräinen nesteen lämpötila9,09 °C lopussa HEI 

 

 

HUIPPU LÄMPÖKUORMA:  NESTEEN KESKILÄMPÖTILAT (kuun lopussa) [°C] 

 

   Vuosi       1         2         5        10        30 

   TAM      10,6      0,55      -0,6     -1,93     -4,59 

   HEL      10,6       2,7      1,53      0,22     -2,43 

   MAA      10,6      2,21      1,01     -0,27     -2,92 

   HUH      10,6      5,68      4,46       3,2      0,56 

   TOU      10,6      8,64       7,4      6,16      3,53 

   KES      10,6      12,9      11,7      10,4       7,8 

   HEI      10,6      14,1      12,9      11,7      9,09 

   ELO      10,6        14      12,9      11,7      9,09 

   SYY      8,64      8,29      7,23      6,01      3,43 

   LOK       5,7      5,25      4,21         3      0,44 

   MAR       3,6      3,13      2,08       0,9     -1,66 

   JOU      3,14      2,66       1,6      0,44     -2,11 

 

  HUIPPU LÄMPÖKUORMA: VUOSI 30 

Pienin keskimääräinen nesteen lämpötila-4,59 °C lopussa TAM 

Suurin keskimääräinen nesteen lämpötila9,09 °C lopussa HEI 
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HUIPPU JÄÄHDYTYSKUORMA: NESTEEN KESKILÄMPÖTILAT (kuun lopussa) 

[°C] 

 

   Vuosi       1         2         5        10        30 

   TAM      10,6      0,55      -0,6     -1,93     -4,59 

   HEL      10,6       2,7      1,53      0,22     -2,43 

   MAA      10,6      2,21      1,01     -0,27     -2,92 

   HUH      10,6      5,68      4,46       3,2      0,56 

   TOU      10,6      8,64       7,4      6,16      3,53 

   KES      10,6      12,9      11,7      10,4       7,8 

   HEI      10,6      14,1      12,9      11,7      9,09 

   ELO      10,6        14      12,9      11,7      9,09 

   SYY      8,64      8,29      7,23      6,01      3,43 

   LOK       5,7      5,25      4,21         3      0,44 

   MAR       3,6      3,13      2,08       0,9     -1,66 

   JOU      3,14      2,66       1,6      0,44     -2,11 

 

  HUIPPU JÄÄHDYTYSKUORMA:VUOSI 30 

Pienin keskimääräinen nesteen lämpötila-4,59 °C lopussa TAM 

Suurin keskimääräinen nesteen lämpötila9,09 °C lopussa HEI 

 

 

 


