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Olemassa olevan kiinteistökannan energiatehokkuutta pyritään parantamaan jatkuvasti. 

Suomen valtio tukee energiatehokkuustoimintaa investointiavustuksin. Monet suuret 

kiinteistöalan toimijat ovat mukana energiatehokkuussopimuksessa ja panostavat 

pitkäjänteisesti energiatehokkuuden parantamiseen. 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia, onko olemassa olevaan suureen kiinteistöön 

taloudellisesti kannattavaa toteuttaa energiahanke, jossa ilmanvaihtokoneen jäteilmasta 

otetaan lämpöä talteen ja hyödynnetään käyttöveden lämmityksen. Työ toteutettiin 

kirjallisuustutkimuksena. 

 

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotossa tulee ensisijaisesti suosia laitteita, jotka siirtävät 

poistoilman lämmön tuloilmaan. Näillä laitteilla ei kuitenkaan saada energiaa hyödynnetyksi 

lämmityskauden ulkopuolella. Jäteilman lämpöenergian hyödyntäminen käyttöveden 

esilämmitykseen on kannattavaa, vaikka ilmanvaihtokoneessa on jo ennestään 50 % 

lämpötilahyötysuhteella toimiva LTO-laite. Lisäksi ilmamäärän tulee olla jatkuvasti 

vähintään 2,0 m3/s ja veden kulutusprofiilin on oltava oikeanlainen. Hanke tulkitaan 

kannattavaksi, kun koroton takaisinmaksuaika ilman energiatukea on alle kymmenen vuotta.  
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The aim is to continuously improve the energy efficiency of the existing property portfolio. 

The Finnish state supports energy efficiency activities with investment grants. Many major 

real estate players are involved in the energy efficiency agreement and are making long-term 

efforts to improve energy efficiency. 

 
The aim of this thesis was to find out the economic viability of an energy efficiency project. 

Is heat recovery of the exhaust air from the ventilation unit profitable when the heat is 

utilized for domestic hot water heating. The work was carried out as a literature search. 

 

In ventilation heat recovery, priority should be given to equipment that transfers the heat 

from the exhaust air to the supply air. However, these devices do not recover energy outside 

the heating season. Utilizing the thermal energy of the exhaust air for the preheating of 

domestic hot water is profitable, even though the ventilation unit already has a heat recovery 

unit with a 50% efficiency. In addition, the air volume must be always at least 2.0 m3 /s and 

the water consumption profile must be correct.  

The project is considered profitable when the interest-free repayment period without energy 

subsidy is less than ten years. 
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SYMBOLILUETTELO 

 

𝜂 lämpötilahyötysuhde        [%] 

ɸ teho          [W] 

𝜌 tiheys          [kg/m3] 

Cp ominaislämpökapasiteetti       [J/(kgK] 

qv ilmamäärä         [m3/s] 

𝜑 lämpöpumpun lämpökerroin (COP) 

P sähköteho (tai muu käyttöteho)      [W] 

h entalpia        [kJ/kg] 

𝜑c lämpöpumpun Carnot -lämpökerroin 

T lämpötila         [°C] 

Q veden lämmitykseen kuluva energia      [kWh] 

V vedenkulutus         [m3] 

i laskentakorko         [%] 

t aika          [a] 

n* investoinnin pitoaika       [a] 

H investoinnin hankintameno       [€] 

St investoinnin vuosituotto       [€/a] 

 

 

Alaindeksit 

p poistoilma 

s sisäilma 

j jäteilman lämpötila LTO:n jälkeen 

u tuloilman lämpötila  

IV LTO patterin teho 

i ilma 

v vesi  

L lauhdutin 

H höyrystin 

1 tilapiste ennen puristusta 
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2 tilapiste puristuksen jälkeen 

3 lämmönluovutuksen jälkeinen tilapiste 

sp tilapiste (lämpötila) ennen patteria 

lto tilapiste (lämpötila) LTO -patterin jälkeen 

 

 

Lyhenteet 

COP     Coeffifient of performance, lämpöpumpun hyötysuhde 
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1 Johdanto 

 

Kiinteistöjen energiatehokkuuteen kiinnitetään vuosi vuodelta enemmän huomioita ja 

olemassa olevaa kiinteistökantaa modernisoidaan jatkuvasti entistä energiatehokkaammaksi. 

Talotekniikkaan kohdistuvat energiatehokkuustoimenpiteet on todettu varsin kannattaviksi 

ja kiinteistöjen omistajat ovat erityisen kiinnostuneita ilmanvaihdon, lämmityksen ja 

kiinteistöautomaation modernisoinnista koska näiden hankkeiden takaisinmaksuaika on 

tyypillisesti alle kymmenen vuotta ja investoinnille on haettavissa 20…25 % 

investointitukea Business Finlandilta. Kiinteistöjen energiatehokkuustyötä on tehty 

Suomessa varsin pitkään ja alalla tutkitaan jatkuvasti uusia energiansäästökeinoja, josta 

myös tämän työn aihe on saanut alkunsa. 

 

Tässä työssä tutkitaan suurien kiinteistöjen ilmanvaihdon jäteilman lämpöenergian 

hyödyntämistä käyttöveden lämmitykseen. Onko olemassa olevaan kiinteistöön 

taloudellisesti kannattavaa toteuttaa energiahanke, jossa ilmanvaihtokoneen jäteilma otetaan 

talteen ja hyödynnetään käyttöveden lämmityksen. Jäteilmalla tarkoitetaan sitä ilmaa, jonka 

ilmanvaihtokone poistaa rakennuksesta ulos. Erityisesti vanhemmissa rakennuksissa 

ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteiden hyötysuhteet ovat heikot tai 

lämmöntalteenottolaitteita ei ole lainkaan. Tästä johtuen jäteilma on lämmintä ja sen mukana 

voi päätyä huomattavan suuria energiamääriä hukkaan. Suurilla kiinteistöillä tarkoitetaan 

tässä yhteydessä sellaisia kiinteistöjä, joiden ilmanvaihdon mitoitusilmamäärä on vähintään 

2,0 m3/s ja joissa tiedetään olevan suurehko käyttöaste. Tällaisia ovat esimerkiksi uimahallit, 

liikerakennukset, majoitusrakennukset ja hoitoalan rakennukset. 

 

Jäteilman lämpötilaan vaikuttaa millainen lämmöntalteenottolaite ilmanvaihtokoneessa on 

tai onko sitä lainkaan. Mikäli lämmöntalteenottolaitetta ei ole lainkaan, jäteilman lämpötila 

on samaa tasoa kuin rakennuksen sisäilman lämpötila, eli tyypillisesti välillä 

+20°C…+30°C. Lämmöntalteenottolaitteella varustetuissa koneissa jäteilman lämpötila on 

alhaisempi ja voi olla alle 0°C. Jäteilman lämpötila ja siten käytettävissä oleva lämpötilataso 

on siis varsin alhainen talotekniikan sovelluksia ajatellen, joten se sopii parhaiten 

käyttöveden esilämmitykseen tai lämmönlähteeksi lämpöpumpulle. Lämpöpumpulla 
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lämpötilaa voidaan kohottaa riittävästi, jotta sitä voidaan käyttää käyttöveden lämmitykseen 

tai rakennuksen lämmitykseen tai kumpaankin. 

 

Yksi tämän työn tavoitteista oli luoda yksinkertaistettu laskuri, jonka avulla voidaan 

tarkastella olemassa olevan rakennuksen energiansäästöpotentiaalia jäteilman 

lämpöenergiaa hyödyntämällä. Laskuriin syötetään ilmanvaihtokoneen tiedot, lämpimän 

käyttöveden kulutustieto, energian hintatiedot sekä investointihankkeen taloudelliset 

lähtötiedot. Laskuri laskee saavutettavan euromääräisen energiansäästön sekä säästettävän 

energian määrän vuositasolla. Lisäksi laskuri tarkastelee energiahankkeen kannattavuutta 

käyttäen keskeisimpiä metodeja kuten korollinen takaisinmaksuaika ja sisäinen korko. Tässä 

työssä tarkastellaan laskurin avulla todellista esimerkkitapausta, jonka arvioidaan 

käyttöasteen ja vedenkulutuksen perusteella olevan potentiaalinen kohde jäteilman 

lämpöenergian hyödyntämiseen. 

 

1.1 Tausta 

 

Kiinteistöjen omistajat julkisella sekä yksityisellä sektorilla kiinnittävät entistä enemmän 

huomiota omistamiensa ja hallitsemiensa kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Tähän on useita 

eri syitä. Yleinen ilmapiiri edellyttää ja odottaa toimijoilta jatkuvaa kehitystä päästöjen 

alentamiseksi, jonka lisäksi toimijat ovat asettaneet itse itselleen päästötavoitteita, joita myös 

julkisuudessa mieluusti esitellään. Toinen merkittävä syy on kustannussäästöt. 

Onnistuneella energiankäytön hallinnalla ja energiansäästöön tähtäävillä toimenpiteillä 

voidaan saavuttaa hyvä taloudellinen lopputulos, joka lopulta näkyy yrityksen tuloksessa. 

Talotekniikkaan liittyville kertaluontoisille energiatehokkuusinvestoinneille on tyypillistä 

varsin hyvä kannattavuus, kun tarkastellaan investoinnin takaisinmaksuaikaa ja investoinnin 

tuottoprosenttia. 

 

Suomen valtio tukee julkisen- sekä yksityisen sektorin kiinteistöjen 

energiatehokkuustoimintaa. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee kiinteistöjen 

kokonaisvaltaisia energiansäästöselvityksiä energiakatselmustukien muodossa. Valtio 

myöskin ohjaa ja velvoittaa toimijoita lainsäädännön kautta. Energiatehokkuuslaki 
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velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein; 

ensimmäisen kerran tämä piti tehdä 5.12.2015 mennessä. (Motiva, 2020) 

 

Yrityksiä ja kuntia kannustetaan liittymään energiatehokkuussopimukseen. 

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja 

ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas 

energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Sopimukseen 

liittynyt sitoutuu tiettyihin päästötavoitteisiin ja vastineeksi liittyneellä on mahdollisuus 

saada energiatehokkuushankkeille energiatukea Business Finlandilta. Tuen määrä voi olla 

jopa 25 %:a mikäli hanke toteutetaan ESCO-palveluna. (Business Finland, 2021).  

 

Ikääntyvässä kiinteistökannassa on aina myös korjausvelkaa. Tyypillisissä 

energiatehokkuushankkeissa kiinteistön talotekniikkaa uusitaan ja tasoa parannetaan, jolloin 

myös korjausvelka pienenee. Tämä lisää osaltaan kiinteistöjen omistajien mielenkiintoa 

energiatehokkuushankkeita kohtaan. 

 

Suomella on varsin pitkät perinteet kiinteistöjen energiakatselmushankkeista. TEM on 

tukenut hankkeita vuodesta 1992 alkaen ja katselmustukia on jaettu lähes 40M€ (Motiva, 

2020). Talotekniikan alalla on toimijoita, jotka ovat toteuttaneet katselmuksia ja 

energiatehokkuushankkeita jo pitkään. Näin ollen alalle on muodostunut vakiintuneita 

käytänteitä ja ratkaisuja. Tämä tarkoittaa myös sitä, että helpot ja tavanomaiset 

energiasäästötoimet ovat arkipäiväistyneet. Joten alalle tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja, 

joilla voidaan tavoitella lisää säästöjä. Tästä tarpeesta on muodostunut myös tämän työn 

aihe. Tutkitaan, onko ilmanvaihdon jäteilman lämpöä mahdollista hyödyntää käyttöveden 

lämmitykseen, ja mitkä ovat edellytykset taloudellisesti kannattavalle 

lämmöntalteenottohankkeelle.  

 

1.2 Tavoite 

 

Tässä diplomityössä tutkittiin kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän jäteilman lämpöenergian 

hyödyntämistä käyttöveden esilämmitykseen. Tavoitteena oli selvittää, onko 

lämmöntalteenottolaiteen asentaminen olemassa olevaan suureen kiinteistöön ja 
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ilmanvaihtokoneeseen kannattava energiatehokkuushanke. Hanke tulkittiin taloudellisesti 

kannattavaksi, mikäli koroton takaisinmaksuaika on alle kymmenen vuotta.  

 

Tutkimuskysymyksen asettelu: 

 

Onko olemassa olevaan suureen kiinteistöön taloudellisesti kannattavaa asentaa 

lämmöntalteenottolaite, jolla ilmanvaihdon jäteilman lämpö hyödynnetään käyttöveden 

lämmitykseen. 

 

Tavoitteena oli myös selvittää ne kiinteistötyypit, joissa on potentiaalia jäteilman 

lämmöntalteenottolaitteelle sekä kehittää laskuri, jolla lämmöntalteenottolaitteen 

investoinnin kannattavuutta voidaan tutkia. Laskurin avulla potentiaaliset kohteet voidaan 

tunnistaa ja laskuria voidaan käyttää esimerkiksi kiinteistöjen energiakatselmointien 

yhteydessä. Laskuriin syötetään tiedot ilmanvaihtokoneen ilmamäärästä sekä 

lämmöntalteenoton hyötysuhteesta, näiden tietojen perusteella saadaan energian määrä, joka 

on hyödynnettävissä käyttöveden lämmitykseen tai lämpöpumpun energialähteeksi. 

Laskuriin voidaan syöttää sähkö- ja lämpöenergian hinnat (€/MWh), käyttöveden 

kulutustieto sekä kustannusarvio laitteiston rakentamisesta. Näiden tietojen perusteella 

saadaan arvio investoinnin kannattavuudesta. 

 

1.3 Rajaukset 

 

Tutkitaan sellaisia kiinteistöjä, joissa on koneellinen ilmanvaihto ja ilmanvaihto on 

luonteeltaan rakentamismääräyksiin perustuvaa yleisilmanvaihtoa. Rakentamismääräyksiin 

perustuvan yleisilmanvaihdon tulo- ja poistoilman ilmamäärät kasvavat rakennuksen 

tilavuuden suhteessa, joten kohteen tilavuus ja pinta-alatietojen perusteella voidaan arvioida 

ilmanvaihdon käyttämää energian määrää ja energiansäästöpotentiaalia. Tämä ei kuitenkaan 

päde niissä teollisuuden kohteissa, joissa ilmanvaihto mitoitetaan prosessin tarpeen mukaan. 

Tästä syystä tuotantoprosesseihin liittyvät ilmanvaihtosovellukset eivät kuulut tutkimuksen 

piiriin, koska tällaiset kohteet ovat aina uniikkeja, jotka on tarkasteltava tapauskohtaisesti 

eikä niihin voi soveltaa vakioituja laskentamalleja. Ilmanvaihtokoneen ilmamäärän on oltava 

riittävän suuri jotta, säästettävä energian määrä on riittävä ja siten energiahanke on 
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kannattava. Riittävän suureksi ilmamääräksi arvioitiin vähintään 2,0m3/s ja tutkimusta 

lähdettiin suorittamaan tämän perusteella.  

 

Tutkimusta rajataan kiinteistön pinta-alan ja tilavuuden mukaan. Tutkimus ei kata pientaloja 

tai pieniä, usean asunnon rakennuskokonaisuuksia, kuten paritaloja tai pieniä rivitaloja. 

Tutkimuksen kannalta kiinnostavat rakennusluokat on esitetty kuvassa ( Kuva 1 ).  

 

Kuva 1. Tutkimuksen kannalta kiinnostavimmat rakennustyypit. 

 

1.4 Menetelmä 

Työ toteutetaan kirjallisuustutkimuksena.  
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2 Kiinteistöjen energiankäyttö Suomessa 

 

Tässä luvussa selvitetään kiinteistöjen yleisimmät lämmitysmuodot sekä tutkitaan 

energiankulutuksen jakautumista tilojen lämmityksen, käyttöveden lämmityksen ja 

ilmanvaihdon kesken. Energiansäästölaskelmissa kaukolämmön ja sähkön hinta sekä 

hinnoittelumekanismit ovat keskeisessä roolissa. Tässä luvussa määritetään näille 

energialajeille keskihinnat, joita käytetään myös laskurin esimerkkilaskelmassa. 

Kiinteistöjen energiatehokkuustoiminta ja valtion myöntämät investointituet käsitellään 

omassa osiossaan koska niillä on merkittävä vaikutus energiatehokkuushankkeiden 

kannattavuuteen.  

 

2.1 Lämmitysmuodot 

 

Kaukolämpö on yleisien lämmitysmuoto Suomessa. Erityisen suosittu kaukolämpö on 

suuremmissa kiinteistöissä, kuten asuinkerrostaloissa sekä palvelurakennuksissa. 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 suomessa käytettiin rakennusten lämmitykseen 

kaukolämpöenergiaa 34 158 GWh.  Toiseksi eniten kului sähköä, 19 410 GWh ja 

kolmantena oli puun pienkäyttö 17 663 GWh.  (Tilastokeskus 2019) 

 

 

Taulukko 1. Rakennuksen lämmityksen energialähteet rakennustyypeittäin vuonna 2019. 
(Tilastokeskus 2019) 

 

Kaukolämmön käyttöä rajoittaa sen rajoitettu saatavuus. Suomessa ei ole koko maan 

kattavaa kaukolämpöverkkoa, joka mahdollistaisi jokaisen kiinteistön liittämisen 
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kaukolämpöön. Tyypillisesti kaukolämmön tuotantolaitokset ja lämpöverkot keskittyvät 

alueille, joissa on suuri rakennustiheys ja siten tilausta kaukolämmölle.  

 

 

Kuva 2. Kaukolämmön tuotantolaitokset vuonna 2019. (Energiateollisuus Ry 2020) 

 

2.2  Tilojen lämmityksen energiankulutus 

 

Kiinteistöjen lämmitysenergian kulutuksesta suurin osa kuluu tilojen lämmitykseen. 

Toiseksi suurin kuluttaja on ilmanvaihto, joka kuluttaa lähes yhtä paljon kuin tilojen 

lämmitys. Käyttöveden lämmitykseen kuluu prosentuaalisesti pienin osuus energiasta. 

Kuvassa (Kuva 3) on havainnollistettu lämmitysenergian kulutuksen jakaantumista. Tämän 

tutkimuksen kannalta on huomionarvoista ilmanvaihdon suurehko prosentuaalinen osuus 

kokonaiskulutuksesta ja verrattuna käyttöveden lämmitykseen.   
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Kuva 3. Lämmitysenergian kulutuksen jakautuminen tilojen lämmityksen, ilmanvaihdon ja 

lämpimän käyttöveden lämmitykseen. (Sitra 2010, 24) 

 

2.3 Käyttöveden energiankulutus 

 

Vuonna 2019 asumisen energiankulutuksesta noin 15 prosenttia kohdistui käyttöveden 

lämmitykseen, 67 prosenttia asuinrakennusten tilojen lämmitykseen ja viisi prosenttia 

saunojen lämmitykseen. Sähkölaitteiden, ruoan valmistuksen ja valaistuksen osuus oli 13 

prosenttia (Tilastokeskus 2020).  

Ostetun energian kulutuksen jakautumisen prosenttiosuudet vaihtelevat merkittävästi 

kiinteistötyypin mukaan. Motiva on tutkinut asuinkerrostalojen energiankäyttöä ja 

tutkimuksen mukaan ostetusta lämmitysenergiasta käytetään käyttöveden lämmitykseen 20–

30 %, eli jopa puolet enemmän kuin mitä Tilastokeskus ilmoittaa kaikkien Suomen 

kotitalouksien keskiarvoksi. (Motiva 2020a) 
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Kuva 4. Asumisen energiankulutus 2012–2019. (Tilastokeskus 2020) 

 

Tämän työn kannalta on oleellista tarkastella käyttöveden lämmityksen energiankulutusta 

suurissa palvelu- ja tuotantorakennuksissa, jotka eivät ole asuinkäytössä. Saatavilla olevat 

käyttöveden kulutustiedot koskevat kuitenkin pääsääntöisesti asuinrakennuksia ja niissä 

tarkastellaan vedenkulutusta henkilöä kohden. Palvelu- ja tuotantorakennuksien eriteltyjä 

kulutustietoja ei ole saatavilla riittävän laajalla otannalla, jotta niistä voisi tehdä luotettavia 

johtopäätöksiä. Tähän vaikuttanee suurelta osin se, että kylmän- ja lämpimän veden 

kulutusta ei mitata erikseen näissä rakennuksissa, joten kulutustilastojenkin tekeminen on 

haastavaa.  

 

Motiva on julkaissut tilaston palvelusektorin kiinteistöjen vedenkulutuksesta (Taulukko 2). 

Tilasto perustuu Motivan energiakatselmustietokantaan tallennettuihin, kiinteistöjen 

todellisiin kulutustietoihin. Tilastosta ei käy ilmi lämpimän veden osuus tai lämpimän veden 

lämmitykseen käytettyä energia. Tilaston tietojen perusteella voidaan kuitenkin arvioida 

minkä tyyppisessä ja kokoisessa kiinteistössä on potentiaalia jäteveden lämpöenergian 

hyödyntämiseksi käyttöveden esilämmityksessä. 
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Taulukko 2. Tilastoa veden ominaiskulutuksista palvelusektorilla. Kohteet vuosilta 2011–
2017, kohteita yhteensä 1358. (Motiva 2021) 

 

Motivan ominaiskulutustilastoon perustuen on laadittu taulukko (Taulukko 3), johon on 

laskettu lämpimän käyttöveden lämmitysenergian ominaiskulutus rakennustyypeittäin. 

Veden kokonaiskulutuksena on käytetty Motivan tilaston rakennustyyppikohtaista 

mediaanikulutusta. Palvelusektorin vedenkulutuksesta ei ole saatavilla tarkkaa 

rakennustyyppikohtaista tietoa siitä mikä on lämpimän veden osuus kokonaiskulutuksesta. 

Tässä tutkimuksessa palvelusektorin kiinteistöjen vedenkäytön jakautumisen oletetaan 

olevan samanlaista kuin normaalin asuinkiinteistön vedenkäyttö, jossa vedenkulutus 

koostuu pääosin peseytymisestä, WC:n käytöstä ja muusta määrittelemättömästä 

kulutuksesta. Asumisen vedenkäytöstä noin 35 % on lämmintä vettä ja taulukon (Taulukko 

3) laskelmassa on käytetty tätä samaa prosenttiosuutta jokaiselle kiinteistötyypille. 

Lämpimän veden lämmitysenergia on laskettu kaavalla 6. 
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Taulukko 3. Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian ominaiskulutuksia 
rakennustyypeittäin. 

 

Taulukosta voidaan havaita uimahallien olevan selkeästi suurin lämpimän veden kuluttaja 

ominaiskulutuksen perusteella. Yleisesti ottaen uimahallien tiedetään kuluttavan paljon 

energiaa ja näihin kiinteistöihin kohdennetaan katselmuksia ja energiatehokkuustoimia 

tavanomaista enemmän. Uimahallien lisäksi potentiaalisia kiinteistötyyppejä ovat ravintolat, 

vanhainkodit, terveydenhuoltorakennukset, majoitusliikerakennukset, asuntolat, päiväkodit 

ja hoitolaitokset. 

 

2.4 Ilmanvaihdon energiankulutus 

 

Ilmanvaihdon käyttämän lämpöenergian kokonaiskulutuksesta Suomessa ei ole mitattua ja 

tilastoitua tietoa. Ilmanvaihdon käyttämä lämpöenergia sisältyy aiemmin esitettyjen 

tilastojen lämpöenergian kokonaiskulutukseen. Rakennuksien lämpöenergiataseita 

tutkimalla on selvitetty lämpöhäviöiden prosenttiosuuksia, eli mihin kaikkeen rakennukseen 

tuotu lämpöenergia kuluu. Ilmanvaihdon osuus lämpöhäviöistä vaihtelee suuresti, kun 

Kiinteistötyyppi
Ominaiskulutus 

[dm3 / r-m3]

Lämpimän veden 
osuus 

ominaiskulutuksesta 
[%]

Lämpimän veden 
lämmitysenergian 

ominaiskulutus  [kWh / r-m3]
352 Uimahallit 1069 35 23,13
14 Ravintolat 322 35 6,97
221 Vanhainkodit 290 35 6,28
21 Terveydenhoitorakennukset (pois lukien Terveyskeskukset ja -asemat) 282 35 6,10
12 Majoitusliikerakennukset 254 35 5,50
13 Asuntolarakennukset 251 35 5,43
231 Päiväkodit 212 35 4,59
22 Huoltolaitosrakennukset (pois lukien Vanhainkodit) 206 35 4,46
214 ja 219 Terveyskeskukset ja -asemat 130 35 2,81
23 Muut sosiaalitoimen rakennukset (pois lukien Päiväkodit) 130 35 2,81
351 Jäähallit 103 35 2,23
72 Palo- ja pelastustoimen rakennukset 82 35 1,77
51 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 67 35 1,45
15 Toimistorakennukset, julkinen palvelusektori 61 35 1,32
52 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset 59 35 1,28
15 Toimistorakennukset (kaikki) 54 35 1,17
15 Toimistorakennukset, yksityinen palvelusektori 54 35 1,17
34 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 54 35 1,17
53 Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset 46 35 1,00
54 Muut opetusrakennukset 46 35 1,00
112 Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset 43 35 0,93
33 Seura- ja kerhorakennukset 41 35 0,89
35 Urheilu- ja kuntoilurakennukset (pois lukien Jää- ja uimahallit) 41 35 0,89
32 Kirjasto-, museo-, ja näyttelyhallirakennukset 39 35 0,84
11 Myymälärakennukset (poislukien Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset) 38 35 0,82
31 Teatteri- ja konserttirakennukset 31 35 0,67
36 Muut kokoontumisrakennukset 30 35 0,65
71 Varastorakennukset 16 35 0,35
16 Liikenteen rakennukset 11 35 0,24
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tarkastellaan muita kuin asuinkäytössä olevia kiinteistöjä. Tähän vaikuttaa rakennustyyppi 

ja rakennusvuosi sekä ilmanvaihdon toteutustapa ja käyntiajat. Sen sijaan asuinkiinteistöjen 

energiankäyttö on hyvin vakiintunutta, koska käyttöaste ja käyttötarkoitus pysyy jatkuvasti 

lähes samana. 

1960–1980 lukujen asuinkerrostalojen lämpöenergiataseesta ilmanvaihdon osuus on 36–37 

%. Rakentamismääräysten kiristymisellä on ollut merkittävä vaikutus asuinkiinteistöjen 

ilmanvaihdon energiankulutukseen. Lämmöntalteenottolaitteella varustettu tulo- 

poistoilmanvaihtojärjestelmä tuli rakentamismääräyksiin vaatimukseksi vuonna 2003. 

Ennen tätä rakennukset voitiin varustaa pelkällä koneellisella poistoilmanvaihdolla ja usein 

näin tehtiinkin, koska se oli investointikustannuksiltaan edullisin vaihtoehto eikä 

elinkaarikustannuksiin kiinnitetty huomioita.  

 

 

 

Kuva 5. Vuosina 1960–1980 rakennetun asuinkerrostalon lämpötase. (Virta & Pylsy. 2011, 
19) 

 

Motiva on laatinut energiakatselmusraporttien toimenpide-ehdotuksien perusteella 

koontitilastoja. Tilastoissa on eriteltynä ilmanvaihdon lämmöntalteenottomahdollisuudet, 

joka kertoo siitä, että olemassa oleva lämmöntalteenottolaite toimii huonosti tai 
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lämmöntalteenottolaitetta ei ole lainkaan eikä ilmanvaihdon lämpöä oteta talteen.  Tilastojen 

perusteella voidaan arvioida lämmöntalteenoton säästöpotentiaalia valtakunnallisesti ja 

toimialoittain. Taulukosta (Taulukko 4) voidaan havaita, että ilmanvaihdon 

lämmöntalteenottomahdollisuuksilla on selkeästi suurin säästöpotentiaali, suurin 

investointiarvio sekä varsin maltillinen takaisinmaksuaika. 

 

 

Taulukko 4. Energiakatselmuksien säästötoimenpiteet (Motiva 2020a) 

   

 

Taulukko 5. Energiakatselmuksissa havaitut lämmöntalteenottoon liittyvät 
energiansäästötoimet (koostettu lähteestä Motiva 2020a) 

 

 

 

 

 

 

 

Energiakatselmuksissa havaitut lämmöntalteenottoon liittyvät energiansäästötoimet

Toimistorakennukset 219 3000 14000 4,8
PK-Teollisuus 613 15400 54100 3,5
Koulut ja oppilaitokset 128 1800 5300 3
Sairaalat 89 4200 20100 4,7
Uimahallit 10 2100 11400 5,5

Ehdotettu 
energiansäästötoi

meksi, krt

Keskimääräinen 
kustannussäästö, 

€/a

Keskimääräinen 
investointi, €

Keskimääräinen 
takaisinmaksuaika, a
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3 Energian hinta 

 

Säästölaskelmissa käytettävä sähkö- ja lämpöenergian yksikköhinta vaikuttaa oleellisesti 

investoinnin kannattavuuteen. Todellisissa kiinteistökohtaisissa laskelmissa tulee käyttää 

aina kohteen todellista hintatietoja sekä selvittää ja huomioida mahdolliset kausihinnoittelut 

sekä tehomaksut. Tämän työn Excel -laskurissa tarkastellaan energiatehokkuusinvestoinnin 

kannattavuutta esimerkinomaisesti ja laskelmissa käytettävät hinnat ovat valtakunnallisista 

tilastoista saatuja keskiarvoja eikä mahdollisia kausihinnoitteluja tai tehomaksuja ole 

huomioitu. 

 

3.1 Kaukolämpö  

 

Kaukolämmön kustannus koostuu tyypillisesti energiamaksusta ja tehomaksusta. 

Kaukolämpötoimittajasta riippuen saatetaan lisäksi laskuttaa myös liittymän perusmaksu. 

Tehomaksu määräytyy kiinteistön kuluttaman huipputehon mukaan, joten tähän voidaan 

vaikuttaa energiatehokkuushankkeilla. Hankkeiden kannattavuutta arvioitaessa tuleekin 

tehomaksun mahdollinen pienentyminen ottaa huomioon säästölaskelmassa. Kuvassa (Kuva 

6) on esitetty kaukolämpöliittymän tehomaksun muodostuminen erään 

kaukolämpötoimittajan verkossa.  

 

 

Kuva 6. Kaukolämmön tehomaksun määräytyminen (Alva-yhtiöt Oy 2021) 

 

Eräillä kaukolämmön toimitusalueilla on käytössä lämpöenergian kausihinnoittelu. 

Energiateollisuus Ry:n 1.7.2020 julkaisemassa kaukolämpötilastossa on yhteensä 228 

kaukolämmön toimitusaluetta joista 44 käyttää kausihinnoittelua (Energiateollisuus Ry 

7/2020). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaukolämpöenergian yksikköhinta vaihtelee 



 22

vuoden aikana. Kulutetulla energiamäärällä ei ole vaikutusta kausihinnoitteluun, vaan 

energian hinta on ennalta sovittu vuoden jokaiselle kuukaudelle. Taulukoista (Taulukko 6) 

ja (Taulukko 7) voidaan havaita, että kausihinnoittelussa energian hinta on edullisinta silloin 

kun lämmityksen tarve on vähäisintä, eli kesäkaudella. Tämä johtuu siitä, että talvella 

lämmön tuotantokustannukset ovat korkeammat koska käytetään kalliimpia ja 

lämpöarvoltaan parempia polttoaineita sekä huipputehoja joudutaan tasaamaan vieläkin 

kalliimmalla polttoaineella kuten öljyllä. Lisäksi jakelukustannukset ovat lämmityskaudella 

suuremmat, johtuen esimerkiksi pumppauskustannusten noususta. (Etelä-Savon Energia Oy 

2017) 

 

 

Taulukko 6. Kaukolämpöenergian kausihinnoittelu. (Helen Oy 2021) 

 

 

Taulukko 7. Kaukolämpöenergian kausihinnoittelu. (Etelä-Savon Energia Oy 2020) 

 

Kausihinnoittelulla voi olla merkittävä vaikutus tässä työssä tarkasteltavan käyttöveden 

esilämmityslaitteiston investoinnin kannattavuuteen, erityisesti mikäli laitteisto varustetaan 

lämpöpumpulla. Kesäkuukausina on mahdollista tilanne, jossa kaukolämmön hinta on 

erittäin edullinen ja sähkön hinta niin korkea, että lämpöpumppua ei kannata käyttää 

lainkaan veden lämmitykseen vaan vesi on edullisinta lämmittää kokonaan kaukolämmöllä.  

 

Kausihinnoittelu ja tehomaksu ovat aina kunkin lämpöyhtiön itse määrittelemiä, eikä niille 

ole olemassa kaikkien yhtiöiden yhteisesti hyväksymää ja käyttämää laskentamallia. Tästä 
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johtuen tässä työssä esitetyt laskelmat eivät huomioi kausihinnoittelua eikä tehomaksua vaan 

energian yksikköhinta [€/MWh] on aina sama jokaisella tarkasteluhetkellä. 

Energiateollisuuden vuoden 2019 kaukolämpötilaston mukaan kaukolämpöenergian 

verollinen aritmeettinen keskiarvo oli 82,30 €/MWh, jota käytetään myös tämän työn 

laskelmissa.  (Energiateollisuus Ry 2020).  

 

3.2 Sähkö 

 

Sähköenergian hinta muodostuu energiamaksusta, siirtomaksusta, tehomaksusta 

sähköverosta sekä arvonlisäverosta. Sähkövero ja arvonlisävero ovat aina kiinteitä, eikä 

niihin vaikuta verkkoyhtiön tai sähkönmyyjän hinnoittelu. Sähköveroluokan 1 sähkövero on 

2,24 snt/kWh ja arvonlisävero on 24 %. Energiamaksun määrittelee sähköenergian myyjä ja 

asiakkaalla on mahdollista valita miltä myyjältä energian hankkii. Sopimuksesta riippuen 

sähköenergian hinta voi olla kiinteä tai se voi vaihdella jopa tunneittain, mikäli 

sähkönhankintasopimus perustuu pörssisähkön spot -hinnoitteluun. 

 

 

Kuva 7. Esimerkki sähköenergian tuntihinnoittelusta (Vattenfall Oy 2021) 

 

Kukin siirtoverkkoyhtiö määrittelee itse siirtomaksun ja tehomaksun yksikköhinnat, eikä 

asiakas voi vaikuttaa hinnoitteluun. Asiakas voi kuitenkin vaikuttaa tehomaksun 

kokonaiskustannukseen optimoimalla omaa energiankulutustaan eli käytännössä 

leikkaamalla huipputehoa. 
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Energiatehokkuusinvestointien kannattavuuslaskelmissa tulee ottaa huomioon 

toimenpiteiden vaikutus tehomaksuun sekä perusmaksuun. Tämä koskee erityisesti 

hankkeita, joissa kiinteistöön asennetaan lämpöpumppu. Lämpöpumppu säästää 

energiakustannuksissa mutta nostaa kiinteistön huipputehoa, eli kasvattaa tehomaksua, joka 

taas heikentää investoinnin kokonaiskannattavuutta. Suuremmissa lämpöpumppuhankkeissa 

kuten lämmitystapamuutoksissa tulee tarkastella myös sähköliittymän riittävyys ja liittymän 

mahdollisesta suurentamisesta koituvat kertaluontoiset kustannukset sekä suuremmasta 

liittymäkoosta aiheutuva kuukausimaksujen nousu. 

 

 

Kuva 8. Esimerkki sähkön siirtomaksujen muodostumisesta (Alva-Yhtiöt Oy 2021) 

 

Tehomaksun maksumekanismi vaihtelee siirtoyhtiöittäin. Jotkut yhtiöt tarkastelevat 

tehomaksua kuukausitasolla, kun taas joissakin yhtiöissä rekisteröidään vain vuoden suurin 

huipputeho, joka määrittää tehomaksun koko vuodelle.   

 

Tässä työssä esitetyt laskelmat eivät huomioi energiatehokkuushankkeen vaikutusta 

tehomaksuun tai kuukausimaksuun. Myöskään energian hinnan vaihtelua ei huomioida vaan 

sähköenergian yksikköhinta [€/MWh] on aina sama jokaisella tarkasteluhetkellä.  

 

Taulukossa (Taulukko 8) on esitetty sähköenergian kuukausikohtaisia keskihintoja vuodelta 

2019. Hinnat sisältävät sähköenergian, siirtomaksun ja verot. Hinnat ovat kuluttajatyypille 

”yritys- ja yhteisöasiakkaat” joiden vuosikulutus on 20–499 MWh. Vuoden 2019 sähkön 

keskihinta on ollut 109 €/MWh, jota käytetään myös tämän työn esimerkkilaskelmissa. 
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Taulukko 8. Sähköenergian kokonaishintoja vuonna 2019. (Tilastokeskus 2019) 
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4 Kiinteistöjen energiatehokkuustoiminta Suomessa 

 

Kiinteistöjen energiatehokkuus kiinnostaa entistä enemmän kiinteistöjen omistajia ja niitä 

tahoja, jotka vastaavat kiinteistön energiankäytön kustannuksista. Tähän on kaksi 

pääasiallista syytä ja ne liittyvät talouteen ja ympäristövastuullisuuteen. Vielä kymmenen 

vuotta sitten kiinteistöjen energiatehokkuusinvestointeja tarkasteltiin lähes aina pelkän 

taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta, eli kuinka paljon hanke maksaa, kuinka paljon 

se säästää vuodessa rahaa ja mikä on takaisinmaksuaika. CO2 – päästöjen pienentäminen tai 

fossiilisista polttoaineista luopuminen eivät olleet aiemmin merkittäviä ajureita 

energiatehokkuushankkeiden toteutuksessa. Viime vuosina yksityiseltä- sekä julkiselta 

sektorilta on alettu vaatia entistä enemmän ympäristövastuullisuutta ja tämä näkyy 

lisääntyneenä kiinnostuksena myös kiinteistöjen energiatehokkuutta kohtaan. Tämä on sikäli 

loogista, että monilla aloilla kiinteistöjen energiankulutus on merkittävä eikä sen 

tehostamiseen ole aiemmin panostettu lainkaan, joten pienilläkin toimenpiteillä on 

mahdollista saada hyvä CO2 – päästöjen alenema ja kustannussäästö.  

   

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima tutkimus on selvittänyt energiatuen 

vaikuttavuutta. Tutkimuksen tulosten perusteella (Kuva 9) voidaan todeta, että 

ympäristövastuullisuus ja energiakustannuksien alentuminen ovat tällä hetkellä 

merkittävimmät ajurit energiatehokkuustoiminnalle.  
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Kuva 9. Energiatuen vaikutus yrityksen toimintaan. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020, 14) 

 

Yrityksillä on mahdollista saada energiatehokkuusinvestoinneille investointitukea. 

Energiatukea on mahdollista saada investointihankkeisiin ja selvityshankkeisiin. 

Hankkeiden ja selvityksien tulee edistää energiansäästöä, uusiutuvan energian tuotantoa tai 

käyttöä tai tehostaa energian tuotantoa tai käyttö tai edistää energian käytön muuttamista 

vähähiilisemmäksi. Työ- ja elinkeinoministeriön linjauksen mukaan tuen myöntämisessä 

etusijalla ovat uuden teknologian hankkeet. Business Finlandin aineiston mukaan vuonna 

2019 energiatukea sai 684 hanketta, joista uuden teknologian hankkeita oli 17 kappaletta. 

Käytännössä lähes kaikki tukea hakevat saavat tuen, mikäli tuen edellytykset täyttyvät, 

riippumatta siitä onko kyseessä uuden teknologian hanke vai tavanomaiseen tekniikkaan 

perustuva hanke. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020, 10) 

 

Tässä työssä tarkasteltava jäteilman hukkalämmön talteenottolaitteisto toteutettaisiin 

tavanomaisilla talotekniikan komponenteilla, joten uuden teknologian hankkeesta ei ole 

kyse. Sen sijaan kyseessä olisi energiansäästöä edistävä hanke, jolle voi saada korkeintaan 

25 % tuen, mikäli hanke toteutetaan ESCO-palveluna.  

 

Investointihankkeille myönnettävä tuki on 15…25 % hankkeen toteutuneista ja 

tukikelpoisista kustannuksista. Prosenttiosuuteen vaikuttaa investoinnin luonne, onko tuen 
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hakija liittynyt energiatehokkuussopimukseen ja toteutetaanko investointi ESCO – 

palveluna. 

 

Tyypillisimmät tukiprosentit investointihankkeissa: 

 

- 20 % energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille. 

- 25 % kun edellä olevassa käytetään ESCO-palvelua. 

- 15 % muille kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille, 

kun käytetään ESCO-palvelua. 

 

(Business Finland, 2021) 

 

Energiatukihakemuksien käsittely ja tukien myöntäminen on jaettu työ- ja 

elinkeinoministeriön (TEM) ja Business Finlandin kesken. TEM vastaa niistä energiatuista, 

joissa investointihankkeen kokonaiskustannus on yli 5M€ tai jos hanke liittyy uuteen 

teknologiaan ja kokonaiskustannus on yli miljoona euroa. Innovaatiorahoituskeskus 

Business Finland vastaa muista energiatuen piirin kuuluvien hankkeiden rahoituksesta. 

Kiinteistöjen energiatehokkuushankkeiden energiatuet haetaan pääsääntöisesti aina 

Business Finlandilta, johtuen investoinnin koosta ja käytetystä tekniikasta.  

 

Energiatuen vaikutusta hankkeen laajuuteen ja investointipäätökseen on selvitetty tuen 

hakijoilta. Lähes puolet tuen saaneista ilmoittaa, että hanketta ei olisi toteutettu lainkaan 

ilman tukea tai se olisi toteutettu merkittävästi suppeampana. Tukirahaa on jaettu vuosina 

2018–2019 yhteensä noin 53 miljoonaa euroa ja hankkeita on ollut yhteensä 1142kpl. 

Energiatukipäätöksiin liittyvien investointien seurauksena on saavutettu 147 000 tonnin 

CO2 -päästöjen vähenemä vuosina 2018–2019. Lisäksi pysyviä työpaikkoja on syntynyt 

noin 40 kappaletta ja uusiutuvan energian tuotanto on kasvanut 669GWh. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2020, 20) 
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Kuva 10. Energiatuen vaikutus hankkeen laajuuteen ja investointipäätökseen (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2020, 13) 
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5 Ilmanvaihtoprosessit 

 

Jäteilman lämpöenergian hyödyntäminen edellyttää, että rakennus on varustettu 

koneellisella ilmanvaihdolla. Koneellisessa ilmanvaihdossa rakennuksen tuloilma tuodaan 

rakennukseen koneellisesti ja vastaavasti poistoilma poistetaan koneellisesti.  

 

Ilmanvaihtokone sisältää tyypillisesti: 

- Sulkupellit 

- Ilmansuodattimet 

- Puhaltimet 

- Lämmityspatterin/patterit 

- Jäähdytyspatterin (mikäli koneessa on jäähdytystoiminto) 

- Lämmön talteenottolaite. 

 

 

Kuva 11. Tyypillisen tulo- poistokoneen prosessikaavio. 

 

Edellä mainituista komponenteista lämmöntalteenottolaite on merkittävin laitteiston 

lämmön kulutuksen ja energiatehokkuuden kannalta. Lämmöntalteenottolaitteella on suurin 

merkitys jäteilman lämpötilaan ja siten jäteilmasta saatavaan lämpötehoon ja energiaan. 

Lämmön talteenotossa lämmönsiirtimessä tuloilmavirta lämpenee ja poistoilmavirta 
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viilenee. Poistoilmavirran luovuttaman lämpöteho on yhtä suuri kuin tuloilman 

vastaanottama.  (Seppänen 2004, 95) 

 

Tulo- poistoilmanvaihto voidaan toteuttaa myös ilman lämmöntalteenottoa, mutta tällöin 

laitteiston energiatehokkuus on erittäin huono. Tästä syystä kaikki uudet järjestelmät 

varustetaan aina talteenotolla ja uudisrakentamisessa lainsäädäntö ohjaa käyttämään 

talteenottolaitteita. Lämmöntalteenoton pois jättäminen on perusteltua vain 

poikkeustapauksissa, kuten jos poistoilma on erittäin likaista ja sen käsittely LTO-laitteella 

on hankalaa tai se vaatisi huomattavan kalliin erikoisvalmisteisen LTO-laitteiston. 

 

5.1 Ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteet 

 

Tämän työn kannalta kiinnostavinta on tarkastella jäteilman lämpötilaa ja ilmamäärää koska 

ne vaikuttavat jäteilmasta saatavaan lämpötehoon ja energiamäärään, joka voidaan 

hyödyntää.  Jäteilman lämpötila riippuu lämmöntalteenottolaiteen hyötysuhteesta ja 

vastaavasti hyötysuhde riippuu käytettävästä lämmöntalteenottotekniikasta.  

 

Tyypillisimmät ilmanvaihtotekniikassa käytettävät talteenottolaitteet: 

 

- Regeneratiivinen lämmönsiirrin, josta käytetään myös nimitystä ”pyörivä kiekko” 

(Kuva 12) 

- Epäsuora rekuperatiivinen LTO-järjestelmä, josta käytetään myös nimitystä 

”glykoli-LTO” (Kuva 15) 

- Suora rekuperatiivinen lämmönsiirrin, josta käytetään myös nimitystä ”LTO-kuutio” 

(Kuva 18) 

 

Kaikki edellä mainitut kolme lämmöntalteenottotekniikkaa ovat olleet käytettävissä jo 

varsin pitkään. Nestekiertoisen epäsuoran lämmöntalteenottojärjestelmän käyttö alkoi 1960 

– luvun lopulla. Pyörivää regeneratiivista lämmönsiirrintä sekä ristivirtalevylämmönsiirrintä 

alettiin käyttämään kiinteistöjen ilmanvaihdon sovelluksissa 1970-luvulla. LTO-

järjestelmien alkuaikoina energia (öljy) oli edullista eikä lainsäädäntö ohjannut kiinteistöjen 
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energiatehokkuutta samaan tapaan kuin nykyään. Tästä johtuen läheskään kaikkia 

ilmavaihtokoneita ei varustettu LTO-laitteella. (Hagner, B. 2015, 32, 77) 

 

Kaikilla kolmella edellä mainitulla LTO - laitetyypillä on erilainen hyötysuhde. LTO – 

laitteiden perusperiaate on pysynyt sama 1960- ja 70-luvulta nykypäivään asti, mutta 

hyötysuhteet ovat parantuneet merkittävästi.  

Vuonna 2004 julkaistussa ilmastointitekniikan oppikirjassa on esitetty LTO-laitteiden 

tyypillisiä lämpötilahyötysuhteita: 

 

- Virtaavan väliaineen välityksellä lämpöä siirtävät lämmönsiirrinyhdistelmät 

(epäsuora rekuperatiivinen); 40–60 % 

- Ristivirtalevylämmönsiirtimet (suora rekuperatiivinen); 50–70 % 

- Regeneratiiviset lämmönsiirtimet; 60–80 % 

 

(Seppänen, O. 2004, 96)  

 

Ilmanvaihtolaitteiden energiatehokkuudesta on aiemmin säädetty Suomen 

rakentamismääräyskokoelmassa. Viimeisin ja tällä hetkellä voimassa oleva Suomea 

velvoittava säädös on Euroopan komission asetus 1253/2014 joka määrittää uusien lämmön 

talteenottolaitteiden hyötysuhteesta seuraavaa: 

 

- Nestekiertoinen järjestelmä. Lämpötilahyötysuhde oltava vähintään 68 % 

- Muu kuin nestekiertoinen järjestelmä. Lämpötilahyötysuhde oltava vähintään 73 % 

 

(Euroopan komissio. 2014) 

 

Uudisrakentamisessa käytetään lähes poikkeuksetta edellä mainittuja 

lämmöntalteenottolaitteita, joissa poistoilman lämpö käytetään suoraan tuloilman 

lämmittämiseen, koska se on kustannustehokkain tapa ottaa lämpö talteen. Nykysäädösten 

mukaisesti rakennettu talteenottojärjestelmä hyödyntää poistoilman lämmön niin 

tehokkaasti tuloilman lämmitykseen, ettei jäteilmasta käytännössä saada energiaa 

hyödynnettäväksi. Esimerkiksi 73 % lämpötilahyötysuhteella toimivan siirtimen jäteilman 
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lämpötila on +6,3°C, kun poistoilman lämpötila on +21°C ja ulkolämpötila 0°C. 

Kuusiasteista jäteilmaa ei voi hyödyntää käyttöveden esilämmitykseen koska 

vesijohtoverkon kylmän veden lämpötilataso on samaa luokkaa. Laskentakaava on esitetty 

kohdassa 5.5. 

 

Vanhoissa kiinteistöissä ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenotto on tyypillisesti 

heikkotehoinen tai sitä ei ole lainkaan. Tästä johtuen rakennuksesta ulos puhallettava 

jäteilma on lämmintä ja lämpöenergiaa menee hukkaan. Tätä lämpöenergiaa on mahdollista 

ottaa talteen ja hyödyntää käyttöveden lämmityksessä 

 

5.2 Regeneratiivinen lämmönsiirrin 

 

Regeneratiivinen lämmönsiirrin, eli ”pyörivä kiekko” on lämpöä varaava lämmönsiirrin. 

Pyörivässä lämmönsiirtimessä poistoilman lämpötila sitoutuu kiekon massaan, jonka avulla 

lämpö siirrettään tuloilmavirtaan. Regeneratiivinen siirrin voi siirtää myös kostetutta ja 

muita aineita ilmavirrasta toiseen (Seppänen, O. 1996, 288). Pyörivällä lämmönsiirtimellä 

varustetulle ilmanvaihtokoneelle on ominaista, että tulo- ja poistoilmaa sekoittuu keskenään 

koneen sisällä. Tällöin myös epäpuhtauksia ja hajuja voi siirtyä poistoilmasta tuloilmaan ja 

tämä rajoittaa pyörivän siirtimen käyttöä niissä kohteissa, joissa poistoilma on erittäin 

likaista.  

Lämmönsiirrin on jatkuvassa tasaisessa pyörimisliikkeessä. Siirtimen hyötysuhdetta voidaan 

muuttaa kiekon pyörimisnopeutta muuttamalla. Paras hyötysuhde saavutetaan, kun 

kierrosnopeus on noin 12 kierrosta minuutissa, tämän jälkeen kierrosnopeuden 

kasvattaminen ei juuri vaikuta hyötysuhteeseen. (Seppänen, O. 1996, 289).  
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Kuva 12. Pyörivä regeneratiivinen lämmönsiirrin. (Seppänen, O. 1996, 288)  

 

 Lämmönsiirrinkiekko on yleensä valmistettu ohuista poimutetuista alumiinilevyistä, jotka 

ovat paksuudeltaan 0,07…0,1 mm. Levyjen välissä on 1,4mm… 2,5mm korkuiset tiehyet 

jotka kulkevat kiekon läpi vaakasuunnassa ja joiden kautta ilma virtaa siirtimen läpi. 

Siirtimissä suositaan alumiinia sen hyvien lämmönsiirto-ominaisuuksien takia. 

Alumiinilevyn paksuutta ja ilmatiehyeiden kokoa muuttamalla voidaan vaikuttaa LTO-

laitteen hyötysuhteeseen. Pienemmät tiehyet mahdollistavat suuremman lämmönsiirto pinta-

alan ja siten suuremman hyötysuhteen, mutta samanaikaisesti ilmavirtauksen painehäviö 

kasvaa. (Klingenburg UK Ltd. 2021) 

 

 

Kuva 13. Pyörivän LTO -kiekon kennorakenne ja ilmatiehyet (Klingenburg UK Ltd. 2021) 
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Kuva 14. Kiinteistöautomaation prosessikaavio regeneratiivisella siirtimellä varustetusta 
ilmanvaihtokoneesta. 

 

5.3 Epäsuora rekuperatiivinen nestekiertoinen LTO-järjestelmä. 

 

Nestekiertoisessa epäsuorassa rekuperatiivisessa lämmöntalteenottojärjestelmässä lämpöä 

siirretään väliaineen avulla poistoilmasta tuloilmaan. Tyypillisesti väliaineena käytetään 30–

40 prosenttista vesi-etyleeniglykoliseosta. Etyleeniglykolia lisätään järjestelmään siksi, että 

se estää nesteen jäätymisen. Lämmönsiirtimet ovat tyypillisesti lamellipattereita tai 

neulaputkipattereita, sovelluksesta riippuen. Nestekiertoinen järjestelmä mahdollistaa tulo- 

ja poistokoneiden ja kanavien vapaamman sijoittelun verrattuna pyörivään-, tai 

levylämmönsiirtimeen, joita käytettäessä tulo- ja poistokoneen tulee olla sijoitettuna 

päällekkäin.  (Seppänen, O. 1996, 287). 

Nestekiertoisessa järjestelmässä tulo- ja poistoilmat eivät pääse sekoittumaan keskenään, 

joten se sopii hyvin tilanteisiin, joissa poistoilmassa on runsaasti epäpuhtauksia. Kuvassa 

(Kuva 15)  on esitetty nestekiertoisen LTO-järjestelmän peruskytkentä ja vastaavasti 

kuvassa (Kuva 16) kiinteistöautomaation prosessikaavio olemassa olevasta järjestelmästä. 
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Kuva 15. Nestekiertoinen epäsuora LTO-järjestelmä (Seppänen, O. 1996, 287) 

 

 

Kuva 16. Kiinteistöautomaation prosessikaavio nestekiertoisella LTO-järjestelmällä 
varustetusta ilmanvaihtokoneesta. 

 

Laitteiden vapaamman sijoittelun ansiosta nestekiertoinen järjestelmä soveltuu hyvin 

saneerauskohteisiin ja energiatehokkuushankkeisiin.  Energiaa voidaan kerätä talteen sieltä 

mistä sitä on saatavilla ja siirtää putkistoa pitkin sinne missä sitä tarvitaan. Etenkin 

vanhemmissa kiinteistöissä on käytetty ratkaisua, jossa poistopuhaltimena toimii vesikatolle 
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asennettu huippuimuri ja tuloilmakone on omana yksikkönään toisaalla, joten 

lämmöntalteenottoa ei ole. Tällainen järjestelmä voidaan helposti modernisoida 

energiatehokkaaksi lisäämällä nestekiertoinen LTO-järjestelmä. Tällöin vesikatolla oleva 

vanha poistopuhallin korvataan lämmöntalteenottoyksiköllä, jossa on sisäänrakennettuna 

lämmöntalteenottopatteri, poistopuhallin sekä suodatin. Tuloilmakoneeseen lisätään LTO – 

patteri, joka siirtää talteenottoyksiköllä kerätyn lämmön tuloilmaan. Tuloilmakoneen ja 

lämmöntalteenottoyksikön väliin asennetaan lämmönsiirtoputkisto sekä tarvittavat anturit, 

venttiilit, pumput ja toimilaitteet. Kuvassa (Kuva 17) on esitetty edellä mainitun kaltainen 

tilanne. Vanha huippuimuri on korvattu talteenottoyksiköllä, tulokoneeseen on lisätty LTO-

patteri sekä ilmanvaihtokonehuoneeseen asennettu nestepiirin pumppu, energiaventtiili ja 

muut varusteet. Lämmöntalteenottolaitteiston mittaukset, säätö ja valvonta on liitetty 

kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmään. 

 

 

Kuva 17. Toimintakaavio olemassa olevasta ilmanvaihtojärjestelmästä, johon lisätty 
nestekiertoinen LTO-laitteisto. 
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Nestekiertoisen järjestelmän prosessin säätäminen on monimutkaisempaa verrattuna 

suoraan rekuperatiiviseen järjestelmään tai regeneratiiviseen järjestelmään. 

Nestekiertoisessa järjestelmässä tulee ottaa huomioon lämmönsiirtonesteen viskositeetin 

muuttuminen lämpötilan mukaan sekä poistoilman LTO-patterin huurtuminen silloin kun 

ulkoilman lämpötila on alle 0°C. Nykyaikaisessa järjestelmässä rakennusautomaatio mittaa 

lämmönkeruunesteen massavirtaa ja talteen otettavaa lämpöenergiaa reaaliajassa. 

Lämpötilan muuttuessa ja lämmönkeruunesteen ominaisuuksien muuttuessa 

rakennusautomaatiojärjestelmä säätää lämmönkeruunesteen massavirtaa optimaaliseksi 

taajuusmuuttaja ohjatun pumpun avulla.  

 

Lämmönkeruupatterin huurtumista seurataan paine-ero mittauksen avulla. Mikäli paine-ero 

kasvaa, se indikoi patterin huurtumisesta, eli jään muodostumisesta lämmönsiirtopinnoille. 

Tällöin järjestelmä ohjataan huurteenpoistokäytölle, jolloin patterille tulevan nesteen 

lämpötilaa nostetaan, jotta lämmönsiirtopinnoille kertynyt huuru kykenee sulamaan 

poistoilman lämmön vaikutuksesta. Huurtumisesta johtuen talteenottoyksikkö tai LTO-

patteri tulee aina viemäröidä. Tarvittaessa viemäri on saattolämmitettävä, mikäli 

talteenottoyksikkö sijaitsee ulkona, kuten vesikatolla.  

 

5.4 Suora rekuperatiivinen lämmönsiirrin 

 

Suorassa rekuperatiivisessa lämmöntalteenottolaitteessa lämmön siirtyminen tapahtuu 

johtumalla materiaalin läpi, jolloin tulo- ja poistoilmavirta eivät sekoitu keskenään. 

Lämmönsiirtymisen kannalta paras ilmavirtojen virtaussuunta on vastavirtaus. 

Myötävirtauksessa ei saavuteta yhtä tehokasta lämmön siirtymistä koska keskimääräinen 

lämpötilaero on pienempi. Usein päädytään kuitenkin käyttämään ristivirtasiirrintä sen 

pienemmän tilantarpeen takia. Tämä koskee erityisesti sellaisia ilmanvaihtokoneita, joissa 

on suuret ilmamäärät ja koneen tilantarve on merkittävä. (Seppänen 1996, 286) 

 

Rekuperatiivisen lämmöntalteenottolaitteen hyötysuhde on suurelta osin riippuvainen 

lämmönsiirtopinta-alasta, joten pyrkimyksensä on saada mahdollisimman paljon 

lämmönsiirtopintaa mahdollisimman pieneen tilaan. Ilmanvaihtotekniikassa käytetään 
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pääsääntöisesti levyrakenteista siirrintä, jossa lämmön siirtymistä on mahdollista parantaa 

siirtopinnan muotoilulla, esimerkiksi rivoituksella. (Seppänen 1996, 287) 

 

Siirtimen materiaalilla ei juurikaan ole merkitystä lämmönsiirtoon. Joissakin tapauksissa 

materiaalin alhainen lämmönjohtavuus on jopa eduksi, parantaen kokonaislämmönsiirtoa 

koska pintaa pitkin johtuva lämpövirta pienenee. Sen sijaan materiaalivalinta vaikuttaa 

suoraan siirtimen hintaan ja siksi siihen on erityisesti kiinnitettävä huomioita. (Seppänen 

1996, 287) 

 

Suoralle rekuperatiiviselle lämmönsiirtimelle on ominaista veden ja jopa jään 

muodostuminen lämmönsiirtopinnalle. Mikäli poistoilma on kosteaa ja ulkolämpötila on alle 

0°C, poistoilman kosteus alkaa tiivistyä lämmönsiirtopinnalle ja lämpötilasta riippuen jopa 

jäätymään. Jäätyminen saattaa tukkia siirtimen kokonaan. Käytännössä siirrin on aina 

viemäröitävä sekä umpeen jäätyminen pyrittävä estämään. Tyypillisesti umpeen jäätyminen 

estetään lohkosulatustoiminnolla, jossa lämmönsiirtopinnoille kertynyt jää sulatetaan 

poistoilman lämmöllä.   Jään muodostumista lämmönsiirtopinnoille seurataan mittaamalla 

poistoilman paine-eroa siirtimen yli tai tarkkailemalla tuloilman lämpötilaa. Paine-eron 

kasvaminen ja tuloilman lämpötilan alentuminen indikoi huurun ja jään muodostumisesta. 

Mikäli huurtumista havaitaan, tällöin osa raittiista ilmasta ohjataan ohituspeltien avulla 

lämmönsiirtimen ohi, jotta poistoilman lämpö kykenee sulattamaan siirtimeen syntyneen 

jään. (Koja Oy 2015) Kuvassa (Kuva 19) on ilmanvaihtokoneen kiinteistöautomaation 

prosessikaavio, jossa siirtimen sulatustoimintoon liittyvät säätöpellit on esitetty. Suomen 

olosuhteissa siirtimen pinnoille tiivistyy käytännössä aina kosteutta lämmityskauden aikana. 

Tämä on otettava huomioon siirtimen materiaalia valittaessa, jotta voidaan välttyä 

korroosioon ja epäpuhtauksiin liittyviltä ongelmilta. Yleisin ilmanvaihdon 

levylämmönsiirtimissä käytetty materiaali on alumiini.  (Koja Oy 2015) 
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Kuva 18. Rekuperatiivinen lämmöntalteenotto, ristivirtalevylämmönsiirrin (Seppänen, O. 
1996, 287) 

 

 

Kuva 19. Kiinteistöautomaation prosessikaavio rekuperatiivisella LTO-järjestelmällä 

varustetusta ilmanvaihtokoneesta. 
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5.5 Poistoilman lämpötilahyötysuhde 

 

Poistoilman lämpötilahyötysuhde lasketaan kaavalla:      

    

𝑛 =
( )

        (1)   

    

Jossa 

n = poistoilman lämpötilahyötysuhde [%]  

t  = sisäilman lämpötila [°C]  

t  = jäteilman lämpötila LTO: n jälkeen [°C]  

t = tuloilman lämpötila [°C]  

(Ympäristöministeriö, 2003) 

 

Yhtälöstä halutaan ratkaista jäteilman lämpötila LTO:n jälkeen tj, joten johdetaan yhtälö 

muotoon: 

 

𝑡 = −𝑛 (𝑡 − 𝑡 ) + 𝑡       

 

5.6 Jäteilmasta saatava lämpöteho 

 

Jäteilmasta saatava lämpöteho lasketaan kaavalla:  

 =  c q (T − T )       (2) 

 

Jossa 

 = LTO patterin teho, W 

   = ilman tiheys, 1,2kg/m  

c  = ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000J/(kg K) 

q   = ilmamäärä, m /s 

T  = ilman lämpötila ennen patteria, °C 

T = ilman lämpötila patterin jälkeen, °C  

(Ympäristöministeriö 2003, 63) 
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6 Lämpöpumput 

 

Lämpöpumpun toiminta perustuu suljettuun kylmäainekiertoon, jonka avulla siirretään 

lämpöenergiaa. Usein lämpöpumpulla tarkoitetaan laitteita, jolla lämmitetään rakennusta ja 

käyttövettä tai vaihtoehtoisesti jäähdytetään rakennuksen sisätiloja. Lämpöpumpun 

perusperiaate on sama kuin tavanomaisessa jääkaapissa tai pakastimessa, joten tekniikkana 

lämpöpumppu (kylmäkone) on varsin tunnettua ja sitä on ollut käytössä pitkään. Myös 

kiinteistötekniikassa on käytetty kylmäprosesseja jo kauan. Jäähdytyslaitteiden, kuten 

kylmävesiasemien ja suorahöyrysteisien jäähdytyskonvektoreiden toiminta perustuu 

samanlaiseen kylmäaineprosessiin, jota lämpöpumpussa hyödynnetään. 

 

Lämpöpumppujen käyttö rakennusten lämmityksessä lisääntyy jatkuvasti. Pientaloissa 

maalämpöjärjestelmät ja ilma-vesi lämpöpumput ovat jo varsin yleisiä, puhumattakaan 

tavanomaisista ilmalämpöpumpuista. 

 

Lämpöpumppujen käyttö olemassa olevien suurien kiinteistöjen energiatehokkuuden 

parantamiseksi on lisääntynyt viime vuosina. Tyypillisesti lämpöpumppua hyödynnetään 

lämmitystapamuutoksessa, kun rakennuksen lämmitysmuoto halutaan muuttaa vaikkapa 

öljylämmityksestä maalämpöön. Myös kaukolämpöön liitettyjä isoja asuinkiinteistöjä on 

siirretty maalämpöön ja luovuttu kaukolämmön käyttämisestä kokonaan. (Yle 2021).  

 

Energiatehokkuushankkeissa lämpöpumppu tyypillisesti lisätään johonkin olemassa olevaan 

talotekniikan prosessiin, jossa on havaittu mahdollisuus hukkalämmön hyödyntämiselle.  

 

6.1 Lämpöpumppuprosessi 

 

Kuvassa (Kuva 20)  on esitettynä yksinkertaisen lämpöpumpun pääkomponentit. 

Kompressorin (2) imupuolella on höyrystynyttä kaasumaista kylmäainetta, jonka 

kompressori puristaa korkeampaan paineeseen ja lämpötilaan. Lauhduttimen (3) läpi 

virratessa kaasumainen kylmäaine muuttuu nesteeksi. Paisuntaventtiilille (4) kylmäaine 

tulee nestemäisenä. Paisuntaventtiili säätelee kylmäaineen virtausta höyrystimelle (1), jossa 
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nestemäinen kylmäaine höyrystyy jälleen kaasuksi ja palaa kompressorin imupuolelle 

kaasuna. 

Höyrystimeen liitetty verkosto (6) kuvastaa lämpöpumpun lämmönlähdettä, eli mistä 

lämpöä kerätään. Talotekniikassa lämmönlähteet ovat tyypillisesti ilmanvaihdon jäteilman 

lämpö, ulkoilma, vesistö tai kallio.  

Lauhduttimeen liitetty verkosto (5) kuvastaa sitä mihin lämpöpumpulla tuotettu lämpö 

käytetään, kuten rakennuksen lämmitykseen, ilmanvaihdon lämmityksen tai käyttöveden 

lämmitykseen.  

 

 

 

Kuva 20. Lämpöpumppuprosessin peruskomponentit (Lahikainen 2020, 12) 
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Kuva 21. R143a kylmäaineen häviötön kierto log ph -tilapiirroksessa (Kaapola et al. 2021, 
26) 

 

Kuva 22. Lämpöpumppuprosessin tilapisteet (Lahikainen 2020, 13) 

 

Lämpöpumppuprosessiin liittyvät laskelmat voidaan tarkastella piirtämällä kylmäainekierto 

Log-ph tilapiirrokseen. Kuvassa (Kuva 21) on esitetty kylmäaineen R134a kylmäainekierto 
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Log-ph piirroksessa, ja piirrosta vastaavat lämpöpumppuprosessin tilapisteet kuvassa (Kuva 

22) 

Tilapiirroksessa eteneminen pisteestä 1 pisteeseen 2 kuvastaa kompressorin puristusvaihetta 

missä kylmäainehöyry puristetaan kovempaan paineeseen ja lämpötilaan. Pisteiden 2 ja 3 

väli kuvastaa kylmäaineen lauhtumista eli kylmäainehöyryn nesteytymistä lauhduttimessa. 

Välillä 3 -> 4 nestemäinen kylmäaine menee paisuntaventtiilin läpi höyrystimelle. Väli 4 -> 

1 kuvastaa kylmäaineen höyrystymistä höyrystimessä, jonka jälkeen kylmäainehöyry on 

kompressorin imupuolella ja kierto alkaa alusta.    

 

Lämpöpumpun hyötysuhdetta tarkastellaan lämpökertoimen avulla. Lämpökertoimesta 

käytetään lyhennettä COP (Coefficient Of Performance). Lämpökerroin kuvastaa prosessin 

hyötysuhdetta, eli mikä on lämpöpumpun ottaman sähkötehon (tai muun käyttötehon) ja 

pumpun tuottaman lämpötehon välinen suhde. Lämpökertoimeen vaikuttaa 

lämpöpumppulaitteiston kokoonpano sekä lämmönlähteen lämpötila sekä pumpun 

tuottaman lämpöenergian lämpötila. Esimerkiksi jos lämpöpumpun ottama sähköteho on 

100kW ja lauhduttimelta saatava lämpöteho 300kW, lämpökerroin (COP) on tällöin 3,00.   

 

Lämpöpumpun lämpökerroin:    

    

𝜑 =         (3)   

    

Jossa 

φ = Lämpöpumpun lämpökerroin (COP)  

ϕ = Lauhduttimesta saatu teho [W]  

P = Sähköteho (tai muu käyttöteho)[W]  

 

(Seppänen 1996, 290) 
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Lämpöpumpun COP voidaan laskea myös log ph -piirroksen tilapisteiden avulla. 

 

𝜑 =         (4)   

    

Jossa 

φ = Lämpöpumpun lämpökerroin (COP)  

h = Entalpia ennen puristusta [kJ/kg]  

h = Puristuksen jälkeinen entalpia, isentroppinen hyötysuhde huomioituna [kJ/kg] 

h = Lämmönluovutuksen jälkeinen entalpia [kJ/kg] 

 

Tyypillisesti lämpökerroin on sitä korkeampi, mitä pienempi lämpötilaero lämmönlähteen 

ja pumpulla tuotetun lämmön välillä on. Tätä ilmiötä voidaan tarkastella kaavan 5 avulla, 

joka kuvastaa ideaalista ja teoreettista Carnot -prosessia ja sen hyötysuhdetta. Talotekniikan 

lämpöpumppuprosesseissa tyypillisiä lämmönlähteitä ovat ilmanvaihdon jäteilma, ulkoilma, 

vesistö tai maalämpökaivo(t). Ulkoilman lämpötila voi kesäaikana olla noin +30°C kun taas 

maalämpökaivon lämpötila lämmityskaudella on nollan asteen tuntumassa. Joten 

talotekniikan prosesseissa lämpöpumpun höyrystymislämpötila on välillä +30°C…+/-0°C.  

Kiinteistöjen lämpöpumpun tuottama lämpö voidaan hyödyntää rakennuksen lämmitykseen, 

ilmanvaihdon lämmityksen ja käyttöveden lämmitykseen tai näihin kaikkiin. Kuvissa (Kuva 

23) ja (Kuva 24) on esitettynä tyypillisiä lämmitysverkostojen mitoituslämpötiloja. Lisäksi 

lämpöpumpun tuottamaan lämpöä voidaan käyttää käyttöveden lämmitykseen (Kuva 27) tai 

käyttöveden esilämmitykseen. Esilämmityksessä lämpötilataso tulisi olla vähintään +20°C.    
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Kuva 23. Lämmönsiirtimen mitoituslämpötiloja, olemassa olevat rakennukset. 
(Energiateollisuus 2014, 57) 

 

 

Kuva 24. Lämmönsiirtimen mitoituslämpötiloja, uudisrakennukset. (Energiateollisuus 2014 
,8) 

 

Kuvissa (Kuva 23) ja (Kuva 24) esitetyt lämmitysverkostojen menoveden lämpötilat 

kuvastavat lämpöpumppuprosessin lauhtumislämpötiloja. Lauhtumis- ja 
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höyrystymislämpötiloja sekä Carnot -lämpökertoimen kaavaa tarkastelemalla voidaan 

todeta, että lämpöpulla tuotettu lämpö kannattaa ensisijaisesti käyttää matalan 

lämpötilatason järjestelmiin. Tällaisia ovat esimerkiksi lattialämmitys sekä käyttöveden 

esilämmitys.  

  

Lämpöpumppujärjestelmän teoreettinen hyötysuhde, Carnot -prosessi    

    

𝜑 =         (5)   

    

Jossa 

φ = Lämpöpumpun Carnot − lämpökerroin   

T = Lauhtumislämpötila [°C]  

T = Höyrystymislämpötila [°C]  

 

(Seppänen 1996, 291) 

 

6.2 Lämpöpumpun hyödyntäminen energiahankkeissa, sovelluksia 

 

Lämpöpumppujen hyödyntäminen kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi on 

yleistynyt voimakkaasti viime vuosina. Lämpöpumpputekniikka ja kylmäprosessit 

tunnetaan hyvin ja markkinoilla on lukuisia toimijoita, jotka tarjoavat vakioituja 

lämpöpumppuratkaisuja, joita voidaan soveltaa monenlaisiin tarpeisiin. Tyypillisesti 

lämpöpumppua hyödynnetään silloin kun on tarjolla runsaasti hukkalämpöä matalassa 

lämpötilatasossa, kuten esimerkiksi yleisilmanvaihdon jäteilma tai jäähdytysjärjestelmien 

lauhdelämpö.  

 

Kauppakiinteistöissä on tyypillisesti suurehkot kylmälaitteet elintarvikkeiden säilytystä 

varten, jonka lisäksi rakennuksen sisätilat jäähdytetään koneellisesti. Näissä 

kylmäprosesseissa syntyy runsaasti matalalämpöistä lauhdetta, jonka hyödyntäminen 

sellaisenaan talotekniikan sovelluksiin on hankalaa tai mahdotonta. Lämpöpumpun avulla 

lauhdelämpö voidaan kuitenkin kerätä talteen, nostaa lämpötilataso talotekniikan 

sovelluksille sopivaksi ja siten hyödyntää kiinteistön lämmityksen tarpeisiin. 
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Kauppakiinteistöihin asennetuilla ja lämpöpumpputekniikkaan perustuvilla 

energiankierrätysjärjestelmillä on saavutettu jopa 85–95 % säästö lämmönkulutuksessa. (K-

Ryhmä Oy 2019) 

 

Jäähallit ja uimahallit ovat myös potentiaalisia kohteita lämpöpumpun hyödyntämiselle. 

Jäähalleissa on tyypillisesti isot kylmäkoneet, joilla jäärataa jäädytetään jatkuvasti, tällöin 

myös matalalämpöistä lauhdetta syntyy runsaasti. Samaan aikaan jäähallin sisäilmaa ja 

oheistiloja lämmitetään ja jäänhoitokoneet kuluttavat lämmintä vettä jopa kymmenen tuhatta 

litraa vuorokaudessa. Tällöin lämpöpumpun hyödyntäminen on kannattavaa, kun sillä 

kerätään osa lauhdelämmöstä talteen ja lämpö hyödynnetään tilojen lämmitykseen ja 

käyttöveden lämmitykseen tai esilämmitykseen. 

 

Jokainen potentiaalinen lämpöpumppukohde on aina tarkasteltava yksilöllisesti. Tulee 

selvittää laskemalla tai mittaamalla kuinka paljon hukkalämpöä on saatavilla ja missä 

lämpötilatasossa, sekä kuinka lämpöpumpun tuottamaa lämpöä voidaan hyödyntää. 

 

6.3 Poistoilmalämpöpumppu 

 

Poistoilmalämpöpumpulla (PILP) otetaan energiaa talteen rakennuksen ilmanvaihdon 

poistoilmasta. Tyypillisin tapa lämmön keräämiseksi on käyttää ilma – glykoli LTO-patteria. 

Patterissa kiertävää glykoliseosta lämmitetään poistoilman lämmöllä ja lämpö siirretään 

putkistoa pitkin lämpöpumpulle. Lämpöpumpulla tuotettu lämpö käytetään rakennuksen 

lämmitykseen tai käyttöveden lämmitykseen tai kumpaankin.  Rakennuksessa tulee olla 

vähintään koneellinen poistoilmanvaihto ja vesikiertoinen lämmönjako, jotta 

poistoilmalämpöpumppujärjestelmä on mahdollista toteuttaa. Tästä johtuen PILP 

järjestelmän lisääminen vanhaan rakennukseen on varsin kannattava 

energiatehokkuustoimenpide etenkin kerrostalokohteissa, joissa on vähintään 15…25 

asuntoa ja huoneistojen poistot on keskitetty yhdelle tai kahdelle poistopuhaltimelle. 

Asuinkerrostaloihin tai muihin isompiin kiinteistöihin asennetuista järjestelemistä käytetään 

nimitystä kiinteistö-PILP (Rakennustieto Oy 2021, 1) 
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Kuva 25. Periaatekuva kerrostalon kiinteistö-PILP-järjestelmästä (Rakennustieto Oy 2021, 
2) 

 

Poistoilmalämpöpumpun teho perustuu poistoilmasta saatavaan tehoon, eli poistoilman 

ilmamäärään. Käytännössä tämä teho on aina liian pieni kattamaan rakennuksen koko 

lämmityksentehontarve ja tästä syystä poistoilmalämpöpumppu ei sovellu ainoaksi 

lämmitysjärjestelmäksi ja siksi sitä käytetäänkin pääasiallisen lämmitysjärjestelmän rinnalla 

pienentämässä rakennuksen energiankulutusta. Kuvassa (Kuva 26) on esitettynä 

peruskytkentä, jossa kiinteistö-PILP on asennettu olemassa olevaan rakennukseen 

pääasiallisen lämmitysmuodon (kaukolämpö) rinnalle. (Rakennustieto Oy 2021, 3) 

 

Kiinteistö- PILP laitteiston pääkomponentit: 

- Lämmöntalteenottopatteri (ilma – glykoli) jolla jäteilman lämpö siirrettään 

glykolipiiriin. 

- Keruuputkisto. Putkiston avulla siirretään lämpöenergia LTO-patterilta 

lämpöpumpulle. 

- Lämpöpumppu 

- Puskurisäiliö, keruupiirin kiertopumppu, paisuntasäiliö ja muut tarvikkeet. 
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Lämmöntalteenottopatteri sijoitetaan tyypillisesti vesikatolle tai ullakkotilaan. Yleinen tapa 

on käyttää valmista lämmöntalteenottoyksikkö, joka sisältää LTO-patterin, 

poistopuhaltimen, suodattimen ja sulkupellin.   

 

 

Kuva 26. Esimerkki PILP -järjestelmästä (Rakennustieto Oy 2021, 7) 

 

6.4 Suuret keskitetyt lämpöpumppulaitokset. 

 

Suuren mittakaavaan keskitettyjä lämpöpumppulaitoksia on rakennettu 

kaukolämpöyhtiöiden tarpeisiin ja kiinnostus uusien laitoksien rakentamiseen on suuri. 

Suomeen on rakennettu maailman suurin lämpöä ja jäähdytystä tuottava Katri Valan 

lämpöpumppulaitos, jonka lämpöteho on 105MW ja kylmäteho 70MW. Lämmönlähteenä 

käytetään jäteveden lämpöä sekä kaukojäähdytyksen paluuveden lämpöä (Helen Oy 2020) 

 

Osasyynä suurien lämpöpumppulaitosten kiinnostukseen on valtion asettamat 

päästötavoitteet. Tavoitteet ovat johtaneet siihen, että fossiilissa polttoaineilla tuotetun 

lämmön hinta kasvaa jatkuvasti, joten toimijoiden on haettava edullisempia ja siten 

ympäristöystävällisempiä lämmöntuotantotapoja. Tästä johtuen suurien megawattiluokan 

lämpöpumppulaitoksien ennakoidaan yleistyvän kaukolämmöntuotannossa jatkossa. Sitran 

tekemän tutkimuksen mukaan lämmöntuotanto tulee sähköistymään ja suuret lämpöpumput 

ovat isossa roolissa kiinteistöjen lämmityksen ja jäähdytyksen tuotannossa. 

Lämpöpumppujen lämmönlähteenä tultaisiin käyttämään teollisuuden hukkalämpöjä, 

jäteveden lämpöä, merivettä, maaperää ja ilmaa. (Sitra 2018, 52.) 
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7   Käyttöveden lämmitys kiinteistössä 

 

Käyttöveden lämmityksen tehon- ja energiantarve ei juurikaan riipu ulkolämpötilasta vaan 

se on sama kesällä ja talvella. Lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviöt lasketaan 

käyttöveden lämmitykseen käytetyksi energiaksi ja ne voivat olla huomattavan suuret 

verrattuna itse käyttöveden lämmityksen energiankulutukseen. Suurissa ja iäkkäämmissä 

kiinteistöissä kiertojohdon lämpöhäviöt saattavat olla suuremmat kuin käyttöveden 

lämmityksen energiankulutus. (Motiva 2019) 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää lämpimän käyttöveden lämpötilasta. Määräyksen 

(132/1999) mukaisesti lämminvesilaitteiston veden lämpötila on oltava aina vähintään 55 

celsiusastetta ja sitä on saatava vesikalusteesta 20 sekunnin kuluessa. Lisäksi määrätään, että 

vesikalusteesta saatavan veden lämpötila saa olla korkeintaan 65 celsiusastetta. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että käyttövesi on lämmitettävä vähintään +58°C lämpötilaan, jotta 

määräys täyttyy ja veden lämpötila lämpimän veden kierron paluujohdossakin on vähintään 

+55°C.  

 

 

Kuva 27. Käyttöveden lämmönsiirtimen mitoituslämpötiloja. (Energiateollisuus Ry 2021, 
9) 

 

 

 

 

 

 



 53

7.1 Käyttöveden lämmityksen tehontarve ja energiantarve 

 

Käyttöveden lämmityksen energiantarve lasketaan kaavalla:  

 

𝑄 =
∗ ∗ ∗( )

                                                         (6)                       

Jossa 

Q  = veden lämmitykseen kuluva energia, kWh  

  = veden tiheys, 1000kg/m  

c = veden ominaislämpökapasiteetti, 4,2kJ/kg K 

𝑉 = vedenkulutus, m  

t = käyttöveden lämpötila, +58°C 

t = kylmän veden lämpötila, +5°C 

3600 = yksikkömuunnoskerroin, kW → kWh 

(Motiva 2019) 

 

 

Käyttöveden lämmityksen tehontarve lasketaan kaavalla:   (7) 

 

ɸ =  ∗ c ∗ 𝑞 , ∗ (𝑇 − 𝑇 ) + ɸ , ä ö 

 

Jossa 

ɸ    = käyttöveden lämmityksen lämpötehon tarve, kW 

         = veden tiheys, 1000kg/m  

c        = veden ominaislämpökapasiteetti, 4,2kJ/kg K 

𝑞 ,  = lämpimän käyttöveden mitoitusvirtaama, m /𝑠 

𝑇     = lämpimän käyttöveden lämpötila, °C 

𝑇      = kylmän käyttöveden lämpötila, °C 

ɸ , ä ö = lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviöt, kW 

(Ympäristöministeriö 2013, 64) 
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8 Jäteilman lämpöenergian talteenottoprosessi 

 

Tässä luvussa käsitellään teknistä toteutusta, kuinka jäteilman lämpöenergia kerätään talteen 

jäteilmasta.  

 

Jäteilman lämpö voidaan kerätä vastaavanlaisella lamellipatterilla, jota käytetään 

epäsuorassa rekuperatiivisessa lämmöntalteenottolaitteistossa. Talteenottopatteri asennetaan 

ilmanvaihtokoneen jäteilmavirtaan ja koko ilmanvaihtokoneen ilmamäärä kulkee aina 

patterin läpi. Ilmanvaihtokoneeseen asennettavaa patteria ei kytketä käyttövesiverkkoon 

vaan patteri kytketään väliainepiirin kautta energiavaraajaan, jossa on käyttöveden 

esilämmityskierukat. Patterissa ja väliainepiirissä kiertää jäätymätön ja terveydelle vaaraton 

lämmönsiirtoneste. LTO-patterin kytkeminen suoraan vesijohtoverkkoon ei ole järkevää 

koska patterin teknisten ominaisuuksien tulisi vastata käyttövesiverkkoon liitettävien 

laitteiden vaatimuksia (Ympäristöministeriön asetus 497/2019), jonka johdosta patterin 

investointikustannus kasvaisi huomattavasti. Myöskään energiavaraajan käyttäminen ei olisi 

mahdollista suoraan vesijohtoverkkoon kytketyssä patterissa. 

 

Kylmä käyttövesi esilämmitetään kierrättämällä se energiavaraajan käyttövesikierukoiden 

kautta. Tämän jälkeen vesi ohjataan vedenlämmittimelle, jossa veden lämpötila nostetaan 

+58°C asteeseen ennen käyttövesiverkkoon syöttämistä. Vedenlämmitin voi olla 

kaukolämpösiirrin, varaaja, sähkökattila tai muu käyttötarkoitukseen sopiva lämmitin. 

 

8.1 Esimerkkikytkennät 

 

Oheisissa kaavioissa käyttöveden esilämmityslaitteisto on esimerkinomaisesti lisätty 

regeneratiivisella lämmöntalteenottolaitteella varustettuun ilmanvaihtokoneeseen. 

Ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenottolaitteen tyyppi ei kuitenkaan vaikuta käyttöveden 

esilämmityspatterin sijoitukseen, patteri sijoitetaan aina samaan kohtaan IV-prosessia, 

riippumatta mikä lämmöntalteenottolaite on käytössä tai onko sitä lainkaan. 

Ilmavirta lämpenee ilmanvaihtokoneen puhaltimessa. Mikäli LTO -patteri asennetaan 

poistopuhaltimen jälkeen kuten kaavoissa on esitetty, on mahdollista ottaa talteen 
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puhaltimesta ilmavirtaan siirtyvä lämpöenergia. Ilmaan siirtyvä lämpöteho on pienempi kuin 

puhaltimen ottama sähköteho. Puhaltimen ottamasta sähkötehosta osa muuttuu lämmöksi 

sähkömoottorissa ja voimansiirrossa. Lämpötilan nousu riippuu puhaltimen 

kokonaispaineesta sekä puhaltimen hyötysuhteesta. Tyypillisessä ilmanvaihtolaitteistossa 

paineenkorotus on välillä 200…1000 Pa ja hyötysuhde välillä 0,5…0,85 joka vastaa 

0,2…1,7°C lämpötilan nousua. (Seppänen, O. 2004, 91) 

 

Kuvassa (Kuva 28) on esitetty ilmanvaihtokoneen toimintakaavio, johon on lisätty 

lämmöntalteenottopatteri sekä käyttöveden esilämmityslaitteiston peruskomponentit. Tässä 

suorassa kytkennässä käyttövesi esilämmitetään ja lämmityksen teho on suoraan 

riippuvainen jäteilman lämpötilasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että käyttövesi 

voidaan esilämmittää korkeintaan noin +20°C lämpötilaan, kun LTO-patterille tulevan 

jäteilman lämpötila on noin +22°C.  

 

 

Kuva 28. Käyttöveden esilämmityksen LTO-laitteisto. 
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Kuva 29. Käyttöveden esilämmityksen LTO-laitteisto varustettuna lämpöpumpulla. 

 

Kuvassa (Kuva 29) on esitetty kaavio, jossa talteenottoprosessiin on lisätty lämpöpumppu. 

Tässä kytkennässä lämpöpumppu pystyy tarvittaessa lataamaan energiavaraajan riittävän 

korkeaan lämpötilaan, jotta käyttöveden lämpötilaa ei tarvitse enää nostaa muilla 

lämmittimillä vaan se voidaan ohjata sellaisenaan vesikalusteille. Tällöin varaajan lämpötila 

on oltava vähintään +58…60°C. Lämpöpumppua käytettäessä tulee huomioida pumpun 

lämpökerroin. Mitä kuumemmaksi käyttöveden lämpötila (varaajan lämpötila) pumpulla 

nostetaan, sitä heikompi on pumpun lämpökerroin ja siten laitteiston taloudellinen 

kannattavuus. Lämpöpumpun käyttöalue tulee tarkastella aina tapauskohtaisesti, jotta 

pumppua voidaan ajaa oikein ja jotta päädytään kokonaistaloudellisesti parhaaseen 

lopputulokseen. Mikäli käyttöveden kulutus on suuri ja päälämmitysmuodon energian hinta 

alhainen, tällöin voi olla kannattavinta käyttää lämpöpumppua esilämmittämiseen ja lopuksi 

nostaa lämpötila oikeaksi esimerkiksi kaukolämmöllä. Tällöin lämpöpumppu lataa varaajaa 
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hyvällä lämpökertoimella esimerkiksi +40°C lämpötilaan ja lopullinen lämmitys +58°C 

lämpötilaan tapahtuu kaukolämmöllä.  

 

Kannattavuuslaskelmissa tulee huomioida myös lämpöpumpun ottama sähköenergia, 

sähköenergia hinta sekä rakennuksen päälämmitysmuodon, kuten kaukolämmön, energian 

hinta. Erityisesti kausihinnoittelun piirissä olevissa kaukolämpökohteissa lämpöpumpun 

käyttäminen kesäaikaan saattaa olla kannattamatonta ja pumppu kannattaa pitää pois päältä. 

Kaukolämmön kausihinnoittelussa lämmön hinta voi kesäaikana olla 41,80 €/MWh kun 

vastaavasti sähkön hinta on 109 €/MWh. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

lämpöpumpun lämpökertoimen tulee olla suurempi kuin 2,6, jotta veden lämmittäminen 

sähköä käyttävällä lämpöpumpulla on kannattavampaa kuin veden lämmittäminen 

kaukolämmöllä. Tällaisissa kohteissa tulee harkita ohituskytkentää. Ohituskytkennässä 

lämpöpumppu sammutetaan ja laitteisto ohjataan toimimaan kuten suorassa kytkennässä, eli 

energiavaraajaa ladataan pelkästään LTO – patterista saadulla energialla, joka riittää 

käyttöveden esilämmitykseen noin +20°C asti. Ohituskytkennällä toteutettu järjestelmä on 

esitetty kuvassa (Kuva 30).  
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Kuva 30. Käyttöveden esilämmityksen LTO-laitteisto varustettuna lämpöpumpulla ja 
ohituskytkennällä 

Kuvien (Kuva 28, Kuva 29, Kuva 30) kaavioissa esitetyt kytkennät ilmaisevat 

lämmöntalteenottolaitteen kytkennän, kuinka jäteilmasta saadaan kerättyä lämpöä talteen. 

Tämän lisäksi tulee aina kohdekohtaisesti suunnitella, kuinka LTO-laitteisto liitetään osaksi 

olemassa olevaa lämmitysjärjestelmää. Tyypillisin lämmitysmuoto jäteilman 

lämmöntalteenoton kannalta potentiaalisissa kiinteistöissä on kaukolämpö ja 

esimerkkikytkennät tulee sovittaa olemassa olevaan kaukolämpölaitteistoon. 

Kaukolämpölaitteiden mitoituksesta ja kytkennöistä ei ole olemassa yhtenäistä 

lainsäädäntöä. Sen sijaan Energiateollisuus Ry on laatinut ja ylläpitää ”Rakennuksen 

kaukolämmitys. Määräykset ja ohjeet K1” -julkaisua, jossa on esitetty kaikki keskeisimmät 

mitoitusperusteet, kytkennät ja muut vaatimukset kaukolämpölaitteille. Yleisesti ottaen 

kaikki kaukolämmön toimittajat Suomessa noudattavat K1 – julkaisua joko suoraan 

sellaisenaan tai mukaillen omien tarpeidensa mukaan. K1:ssä on esitetty 

esimerkkikytkentöjä useisiin eri sovelluksiin, myös sellaisiin, joissa kaukolämmön rinnalle 

on asennettu toinen lämmönlähde kuten maalämpö, aurinkokeräimet, 

poistoilmalämpöpumppu tai muu vastaava. Kuvan (Kuva 31) kaaviossa on käytetty pohjana 

K1/2021-julkaisun esimerkkikytkentää 7b, rinnakkaislämmön kytkentä: Hybridi 2. 
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Esimerkkikytkennässä kylmä käyttövesi ohjataan siirtimen toisiopuolen läpi ja siirtimen 

ensiöpuolta lämmitetään ilmanvaihdon jäteilman energialla.  

 

 

Kuva 31. Kaukolämpökaavio, johon lisätty käyttöveden esilämmityssiirrin 

 

8.2 Talteenottopatterin mitoitus, ilmamäärä 

 

Tässä kappaleessa arvioidaan säästölaskelman avulla mikä on riittävän suuri jäteilmamäärä, 

eli ilmanvaihtokoneen poistoilmamäärä, jolla LTO-laitteiston rakentaminen on 

taloudellisesti kannattavaa ja että energiatuen ehdot täyttyvät. 

 

Energiainvestointihankkeet kohdistetaan tyypillisesti sellaisiin toimenpiteisiin, joilla 

voidaan saavuttaa lyhyen takaisinmaksuajan ohella mahdollisimman suuri euromääräinen 

hyöty. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että investoinnin kohteena olevan prosessin tulee 

kuluttaa riittävästi energiaa, jotta energiansäästötoimilla saadaan riittävän suuri hyöty. 

Tyypillisessä yleisilmanvaihdon ilmanvaihtoprosessissa suurimmat energiankulutukseen 

vaikuttavat tekijät ovat ilmamäärä, lämmöntalteenoton hyötysuhde sekä ilmanvaihtokoneen 
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käyntiajat. Taulukossa (Taulukko 9) on tarkastelu 2,00 m3/s ilmamäärällä toimivan koneen 

energiansäästöpotentiaalia. Koneessa ei ole lämmöntalteenottolaitetta ja konetta käytetään 

vakioilmavirralla aikaohjelman mukaan. Laskelmassa on tarkasteltu jäteilman 

energiamäärää, sillä oletuksella, että koko energiamäärä saadaan kerättyä talteen ja 

hyödynnettyä.  Takaisinmaksuaikana käytetään kymmentä vuotta, joka on myös pisin 

mahdollinen takaisinmaksuaika, jotta hankkeelle on mahdollista saada energiatukea. 

Pääsääntöisesti myös kiinteistöjen omistajat edellyttävät alle kymmenen vuoden 

takaisinmaksuaikaa, mikäli kyse on pelkästä energiatehokkuushankkeesta eikä siihen sisälly 

laajempia uudistuksia, jotka lyhentävät korjausvelkaa. Esimerkkilaskelman perusteella 2,0 

m3/s ilmamäärällä toimivan ilmanvaihtokoneen energiansäästöpotentiaali on noin 9300 € 

vuodessa. Kymmenen vuoden takaisinmaksuaika mahdollistaa noin 93 000 € arvoisen 

energiatehokkuushankkeen, jota voidaan pitää kiinteistön omistajan näkökulmasta 

kokoluokaltaan sopivana ja riittävän kannattavana. 

 

Esimerkkilaskelman tuloksien perusteella on päätetty käyttää talteenottopatterin 

mitoituksessa ja energialaskelmissa ilmamääränä 2,0 m3/s. 

 

 

Taulukko 9. Ilmanvaihtokoneen jäteilmamäärän energian tarkastelu ja hankkeen 
kannattavuus.  

 

8.3 Talteenottopatterin mitoitus, toimintapisteet 

 

Lämmöntalteenottopatterin toimintapisteitä on simuloitu Koja Oy:n Future+ 

ilmanvaihtokoneiden mitoitusohjelmalla. Patterille menevän nesteen lämpötilaksi on 

asetettu +5°C, joka vastaa vesijohtoverkon kylmän käyttöveden lämpötilaa eli kiinteistöön 

Täysi teho Osateho
Jäteilman lämpötila ennen patteria [°C] 21 21
Ilman lämpötila patterin jälkeen [°C] 9,3 9,3

Ilmamäärä [m3/s] 2,00 0,00
Jäteilmasta saatava lämpöteho [kW] 28,08 0
Aikaohjelma [h/vrk] 11 13 1/1 teholla Pe-Su klo 06:00 - 17:00, muulloin seis.
Käyntiaika [h/a] 4015 4745
Jäteilmasta saatava energia [MWh/a] 113 0
Jäteilmasta saatava energia yht. [MWh/a]
Kaukolämpöenergian keskihinta [€/MWh] Energiateollisuus, kaukolämpötilasto 2019.
Energiansäästö [€/a] Oletuksena, että kaikki energia saadaan hyödynnettyä.
Energiahankkeen investointikustannus jos 
takaisinmaksuaika 10 vuotta [€]  

113
82,3

9 279 €                           

92 786 €                        
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tulevan vesijohtoveden lämpötilaa. Patterin nestepuolen massavirta on aina 0,55 kg/s. 

Patterille tulevan ilman lämpötila on yhtä kuin jäteilman lämpötila. Jäteilman lämpötilaan 

vaikuttaa ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton hyötysuhde ja ulkolämpötila, joten se 

vaihtelee usein ja siten patterin toimintapiste muuttuu. Tästä johtuen patterin toimintaa on 

tarkasteltu muuttamalla patterille tulevan ilman lämpötilaa puolen asteen portaissa, välillä 

+7°C…+22°C. Lämpötilan muuttaminen vaikuttaa ilman lämpötilaan patterin jälkeen, 

patterilta palaavan nesteen lämpötilaan sekä patterin tehoon. Patterin lämpötilatasot ja tehot 

eri jäteilman lämpötiloilla on esitetty taulukossa (Taulukko 10). Mikäli ilmanvaihtokoneessa 

ei ole lämmöntalteenottolaitetta, tällöin jäteilman lämpötila noudattaa sisäilman lämpötilaa 

ja pysyy lähes vakiona ympäri vuoden.   

 

 

Taulukko 10. Lämmöntalteenottopatterin toimintapisteet eri tuloilman lämpötiloilla. 

 

8.4 Tuotto- ja kulutusprofiili 

 

Energiansäästöpotentiaalia tarkasteltaessa tulee laatia laskelma, kuinka paljon energiaa on 

mahdollista saada talteen ja kuinka paljon talteen otettua energiaa voidaan hyödyntää 

Ilma ennen patteria [C] Ilma patterin jälkeen [C] Ilmavirta [m3/s] Neste meno [C] Neste paluu [C] Massavirta (neste) [kg/s] teho kW
7 5,4 2,00 5 6,7 0,55 3,9

7,5 5,4 2,00 5 7,2 0,55 5,1
8 5,5 2,00 5 7,6 0,55 6,0

8,5 5,6 2,00 5 8 0,55 6,9
9 5,7 2,00 5 8,5 0,55 8,1

9,5 5,8 2,00 5 8,9 0,55 9,0
10 5,9 2,00 5 9,3 0,55 9,9

10,5 6 2,00 5 9,8 0,55 11,1
11 6,1 2,00 5 10,2 0,55 12,0

11,5 6,1 2,00 5 10,7 0,55 13,2
12 6,2 2,00 5 11,1 0,55 14,1

12,5 6,3 2,00 5 11,5 0,55 15,0
13 6,4 2,00 5 12 0,55 16,2

13,5 6,5 2,00 5 12,4 0,55 17,1
14 6,6 2,00 5 12,8 0,55 18,0

14,5 6,7 2,00 5 13,3 0,55 19,2
15 6,8 2,00 5 13,7 0,55 20,1

15,5 6,8 2,00 5 14,2 0,55 21,3
16 6,9 2,00 5 14,7 0,55 22,4

16,5 7 2,00 5 15,1 0,55 23,3
17 7,3 2,00 5 15,5 0,55 24,3

17,5 7,5 2,00 5 16 0,55 25,4
18 7,7 2,00 5 16,5 0,55 26,6

18,5 7,9 2,00 5 16,9 0,55 27,5
19 8,2 2,00 5 17,4 0,55 28,6

19,5 8,5 2,00 5 17,9 0,55 29,8
20 8,7 2,00 5 18,3 0,55 30,7

20,5 9 2,00 5 18,8 0,55 31,9
21 9,3 2,00 5 19,3 0,55 33,0

21,5 9,6 2,00 5 19,8 0,55 34,2
22 9,9 2,00 5 20,3 0,55 35,3

NesteIlma
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käyttöveden lämmitykseen. Talteen otettua energiaa kuvastaa tuottoprofiili ja hyödyksi 

käytettyä energiaa kulutusprofiili. Profiilit esitetään vuositasolla yhden tunnin tarkkuudella. 

Tuottoprofiili ilmaisee kuinka paljon energiaa saadaan kerättyä talteen tietyn tunnin aikana 

vuodessa. Kuvassa (Kuva 32)  on esimerkki jäteilman lämmöntalteenoton 

vuosituottoprofiilista. Vaaka-akselilla on esitetty vuoden jokainen tunti, eli 8760 pistettä. 

Pystyakselilla on esitetty kunkin tunnin aikana jäteilmasta saatava keskimääräinen 

lämpöteho. Esimerkissä ilmanvaihtokone käy jatkuvasti samalla 2,0 m3/s ilmamäärällä ja 

kone on varustettu rekuperatiivisella lämmöntalteenottolaitteella, jonka poistoilman 

lämpötilahyötysuhteeksi on määritetty 50 %. 

 

 

Kuva 32. Esimerkki tuottoprofiilista, kun ilmanvaihtokone käy jatkuvasti ja 
lämmöntalteenottolaitteen hyötysuhde on 50 %. 

 

Mikäli ilmanvaihtokone on varustettu lämmöntalteenottolaiteella, sen jäteilman lämpötila 

on riippuvainen ulkolämpötilasta, joka taas vaikuttaa jäteilmasta saatavaan lämpötehoon 

kuten kuvan (Kuva 32) esimerkistä voidaan havaita. Mikäli ilmanvaihtokoneessa ei ole 

lämmöntalteenottolaitetta, eli lämmöntalteenoton hyötysuhde on 0 %, tuottoprofiili on 

tasainen. Kuvassa (Kuva 33) on sama ilmanvaihtokone kuin kuvassa (Kuva 32), sillä 

erotuksella että lämmöntalteenoton hyötysuhteeksi on asetettu 0%.  
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Kuva 33. Esimerkki tuottoprofiilista, kun ilmanvaihtokone käy jatkuvasti ja 
lämmöntalteenottolaitteen hyötysuhde on 0 %. 

 

Jotta energiansäästöä todellisuudessa syntyy, tulee tuotto- ja kulutusprofiilien vastata 

toisiaan. Mikäli jäteilman lämmöstä kerätään energiaa talteen 30kW teholla, tulee samalla 

hetkellä olla vähintään yhtä suuri tehontarve käyttöveden esilämmityksellä. Käytännössä 

näin ei kuitenkaan aina ole. Lämmöntalteenottojärjestelmässä oleva energiavaraaja(t) antaa 

joustavuutta profiilien yhteensovittamiseen mutta lähtökohtaisesti kulustuprofiilin tulee 

vastata tuottoa, jotta lämmöntalteenottolaitteistosta saadaan suurin mahdollinen hyöty. 

Ilmanvaihtoprosessi on energiankäytöltään varsin tasainen, energiankulutuksessa ei tapahdu 

suuria äkillisiä muutoksia. Sen sijaan käyttöveden lämmityksessä energian tarve vaihtelee 

voimakkaasti. Yhden vesipisteen, kuten käsienpesualtaan, hanan avaaminen lämpimälle 

vedelle aiheuttaa hetkellisesti noin 45kW tehontarpeen käyttöveden lämmityksessä. 
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9  Taloudellinen kannattavuus 

 

Tässä luvussa tarkastellaan investointihankkeiden kannattavuuden tarkastelussa käytettäviä 

keskeisimpiä menetelmiä. Tämän työn yhteydessä laadittu laskuri laskee 

energiansäästöhankkeen kannattavuutta, käyttäen menetelmiä; sisäinen korkokanta, 

korollinen ja koroton takaisinmaksuaika sekä edellä mainitut menetelmät energiatuki 

huomioituna. 

 

Energiansäästöhankkeen toteutus edellyttää aina pääomaa, jonka takia investoinnin 

kannattavuutta tarkastellaan etukäteen ja tutkitaan vastaako se yrityksen tai kunnallisen 

toimijan investoinnille asettamaa tuotto-odotusta. Hanke voidaan toteuttaa toimijan omalla 

pääomalla, lainarahalla tai leasing – sopimuksella. Hankkeeseen sijoitetun pääoman tulee 

tehdä laskentajaksolla tuottoa tietyn määrän, jotta investointi on kannattava. 

 

Investointien kannattavuuden arvioinnissa voidaan käyttää useita eri menetelmiä. 

Suosituimpia näistä ovat takaisinmaksuaika, sisäinen korko (IRR), pääoman tuottoaste 

(ROI) sekä nykyarvomenetelmä. Vuonna 2004 tehdyn tutkimuksen mukaan 

takaisinmaksuaika on käytetyin laskentamenetelmä suurissa suomalaisissa pörssiyrityksissä 

(Liljeblom et al. 2004, 16) Kyselyssä oli mukana 144 pörssiyhtiötä, joista 32 % vastasi. 

 

 

Taulukko 11. Käytetyimmät investoinnin kannattavuuden laskentamenetelmät suurissa 

suomalaisissa pörssiyrityksissä (muokattu lähteestä Liljeblom et al. 2004, 16) 

 

9.1 Korollinen ja koroton takaisimaksuaika 

Koroton takaisinmaksuaika ilmoittaa kokonaisajan, jonka aikana investointi maksaa itsensä 

takaisin eli hankkeeseen sidottu pääoma vapautuu. Menetelmä ei suoranaisesti mittaa 

kannattavuutta vaan likviditeettivaikutusta.  
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Korottoman takaisinmaksuajan kaava: 

   

∑ 𝑆
∗

− 𝐻 = 0        (8) 

 

Jossa 

S = investoinnin vuosituotto, [€/a ]  

H = investoinnin hankintameno, [€]  

n∗ = investoinnin pitoaika, [a] 

t = aika, [a] 

 

(Monto 2013, 40) 

 

Investointi on kannattava, mikäli 𝑛∗ on pienempi tai yhtä suuri kuin investoinnille asetettu 

vaatimustaso takaisinmaksuajasta.  

 

Kaava voidaan kirjoittaa muotoon: 

 

𝑛∗ =           (9) 

 

 

Korollisen takaisinmaksuajan kaava: 

 

∑
( )

∗
− 𝐻 = 0        (10) 

 

Jossa 

𝑆 = investoinnin vuosituotto, [€/a ]  

H = investoinnin hankintameno, [€]  

n∗ = investoinnin pitoaika, [a] 

t   = aika, [a] 

𝑖  = laskentakorko, [%] 

(Monto 2013, 40) 
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Kaava voidaan kirjoittaa muotoon: 

 

𝑛∗ =
( )

     

 

9.2 Sisäinen korko 

 

Sisäisen korkokannan määrityksessä selvitetään korkokanta r, jolla hankkeen nykyarvo tulee 

nollaksi. Laskentamenetelmästä käytetään lyhennettä IRR (internal rate of return). 

 

Sisäisen koron laskentakaava:      (11) 

𝑆

(1 + 𝑟)
+

𝐽𝐴

(1 + 𝑟)
− 𝐻 = 0 

Hyväksymiskriteeri r ≥ i 

 

 

Jossa 

𝑆 = investoinnin vuosituotto, [€/a ]  

H = investoinnin hankintameno, [€]  

n = investoinnin pitoaika, [a] 

t   = aika, [a] 

JA = jäännösarvo, [€] 

𝑖  = laskentakorko eli asetettu tuottovaatimus, [%] 

 

(Kärri 2012, 32) 

 

Tässä työssä sisäisen koron määrityksessä käytetään Excelin funktiota SISÄINEN.KORKO, 

joka laskee koron suoraan vuosittaisen kassavirran avulla. 
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9.3 Energiatuen vaikutus kannattavuuteen 

 

Energiatehokkuushankkeille on tyypillistä hakea ja saada investointitukea. Investointituki 

voi olla 15–25 % energiahankkeen loppusummasta. Tukiraha tilitetään maksettuja laskuja 

vastaan tuen hakijalle, kun energiahankkeen investointivaihe on päättynyt. Käytännössä 

tukiraha maksetaan kokonaisuudessaan yhdessä erässä saman vuoden aikana kuin 

investointi on tehty. Investoinnin kannattavuustarkastelun kannalta tämä tarkoittaa, että 

alkuinvestointi merkitään energiatuen verran pienemmäksi. Kuvassa (Kuva 34) on esitetty 

energiatuen vaikutus laskettaessa korotonta ja korollista takaisinmaksuaikaa sekä sisäistä 

korkoa. Käytännössä energiatuki pienentää 0-vuoden euromäärää kassavirrassa. Muiden 

vuosien kassavirtaan energiatuella ei ole vaikutusta. 

 

 

Kuva 34. Energiatuen huomioiminen investointihankkeen kannattavuustarkastelussa. 
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10 Laskurin toiminta ja kannattavuustarkastelu 

 

Laskuri on toteutettu Microsoft Excel -ohjelmalla. Laskurilla on tarkasteltu 

esimerkkitapauksen avulla jäteilman lämmöntalteenottolaitteiston toimintaa ja 

kannattavuutta. Laskenta tehdään tuntitasolla ja tarkastelujakso on yksi vuosi. Laskuri laskee 

vuoden jokaiselle tunnille keskimääräisen lämpötehon, joka on saatavissa jäteilman 

lämmöntalteenottopatterilta. 

  

10.1  Lähtötiedot 

Laskuriin syötetään tarvittavat lähtötiedot, jotta laskenta on mahdollista toteuttaa. Kuvassa 

(Kuva 35) esitettyjen lähtötietojen lisäksi laskurin laskentataulukkoon tulee syöttää 

tarkastelupaikkakunnan ulkolämpötilan tuntisarja sekä lämpimän käyttöveden kulutuksen 

tuntisarja. 

 

 

Kuva 35. Laskurin lähtötiedot ja laskennan tulos. 

 

Lämpöenergian hinta [€/MWh] 

Kiinteistön todellinen lämpöenergian keskihinta sisältäen kuukausimaksut, tehomaksun, 

energiamaksun. Laskentaesimerkissä on käytetty vuoden 2019 kaukolämpötilaston 

keskiarvohintaa kohdan 3.1 mukaisesti. 

 

Lämpöenergian hinta 82,3 €/MWh
Sähköenergian hinta 109 €/MWh
Jäteilman ilmamäärä 2,0 m3/s
LTO hyötysuhde 50 %
Poistoilman lämpötila 21 °C

Kylmän veden lämpötila 5 °C
Lämpimän veden lämpötila 58 °C

Energiatuki-% 20

Investointi 85000 €

TULOKSET
Säästetty energia 144 MWh/a
Säästö 11855 €/a

LÄHTÖTIEDOT
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Sähköenergian hinta [€/MWh] 

Kiinteistön todellinen sähköenergian keskihinta sisältäen kuukausimaksut, tehomaksun, 

energiamaksun, siirtomaksun ja verot. Laskentaesimerkissä on käytetty vuoden 2019 

keskihintaa kohdan 3.2 mukaisesti. 

 

Jäteilman ilmamäärä [m3/s] 

Ilmanvaihtokoneen jäteilman ilmamäärä. Laskuri olettaa, että ilmanvaihtokone käy läpi 

vuoden samalla ilmamäärällä.  

 

LTO-hyötysuhde [%] 

Tarkasteltavan IV-koneen lämmöntalteenottolaitteen hyötysuhde. Hyötysuhde voidaan joko 

mitata tai arvioida IV-koneen iän ja LTO-laitteen tyypin perusteella kohdan 5.1 mukaisesti. 

Laskentaesimerkissä on käytetty 50 % hyötysuhdetta, joka kuvastaa suoran rekuperatiivisen 

lämmönsiirtimen arvoa. Mikäli lämmöntalteenottoa ei ole lainkaan, hyötysuhteeksi 

merkitään 0 %.  

 

Poistoilman lämpötila [°C] 

Rakennuksen sisätiloista poistettavan ilman lämpötila, joka on käytännössä sama kuin 

sisäilman lämpötila. 

 

Kylmän veden lämpötila [°C] 

Rakennukseen tulevan kylmän vesijohtoveden lämpötila. 

 

Lämpimän veden lämpötila [°C] 

Lämpötilataso, johon lämmin käyttövesi lämmitetään ennen kuin se ohjataan vesikalusteille 

 

Energiatuki [%] 

Mikäli energiatehokkuushankkeelle on tarkoitus hakea investointitukea, voidaan arvioitu 

tukiprosentti syöttää laskuriin. Tyypillinen tuen määrä LTO-hankkeille on 20 % investoinnin 

kokonaiskustannuksesta. Vaikuttaa hankkeen taloudellisen kannattavuuden tarkasteluun. 
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Investointi [€] 

Energiatehokkuushankkeen kertainvestointi ilman energiatukea. 

 

Säästetty energia [MWh/a] 

Ilmoittaa kuinka paljon energiaa säästyy vuoden aikana. Sama kuin laskurin tuntisarjan 

”hyödynnetty energia [kWh]” – solujen summa koko vuoden ajalta.  

 

Kuvassa (Kuva 36) on kuvakaappaus laskurin laskentataulukosta. Laskuri laskee vuoden 

jokaisen tunnin erikseen, eli laskentapisteitä on yhteensä 8760. Ulkolämpötilan tuntisarja ja 

lämpimän veden kulutuksen tuntisarja tulee syöttää käsin suoraan laskentataulukkoon.   

 

 

Kuva 36. Kuvakaappaus laskurin laskentataulukosta. 

 

Ulkolämpötilan tuntisarja  

Toteutuneiden ulkolämpötilojen tuntisarja sillä paikkakunnalla, jossa tarkasteltava kiinteistö 

sijaitsee. Esimerkkilaskelmassa on käytetty tuntisarjaa vuodelta 2020, mittauspaikka 

Ilmatieteenlaitoksen Jyväskylän lentoaseman mittauspiste. 

 

Jäteilma [°C] 

Ilmanvaihtokoneen jäteilman lämpötila laskettuna kohdan 5.5  mukaisesti 

 

 

 

Tuottoprofiili

1 1 00:00 -3,3 8,85 2,00 8,09 1,07 66,32 8,09
1 1 00:00 -0,5 10,25 2,00 11,09 0,85 52,67 11,09
1 1 01:00 -3,5 8,75 2,00 8,09 0,82 50,72 8,09
1 1 02:00 -3,4 8,80 2,00 8,09 0,82 50,72 8,09
1 1 03:00 -2,7 9,15 2,00 8,09 0,54 33,16 8,09
1 1 04:00 -1,5 9,75 2,00 9,93 0,22 13,65 9,93
1 1 05:00 -1 10,00 2,00 9,93 0,28 17,56 9,93
1 1 06:00 -0,8 10,10 2,00 9,93 0,76 46,82 9,93
1 1 07:00 -0,8 10,10 2,00 9,93 1,86 115,09 9,93
1 1 08:00 -0,6 10,20 2,00 9,93 2,56 158,00 9,93
1 1 09:00 -0,6 10,20 2,00 9,93 2,30 142,40 9,93
1 1 10:00 -0,4 10,30 2,00 11,09 2,37 146,30 11,09
1 1 11:00 0 10,50 2,00 11,09 0,98 60,47 11,09
1 1 12:00 1 11,00 2,00 12,01 0,35 21,46 12,01
1 1 13:00 1,7 11,35 2,00 13,17 0,57 35,11 13,17
1 1 14:00 2,2 11,60 2,00 13,17 0,60 37,06 13,17
1 1 15:00 2,4 11,70 2,00 13,17 0,57 35,11 13,17
1 1 16:00 2,3 11,65 2,00 13,17 0,79 48,77 13,17

Lämpimän 
veden kulus 

[m3/h]

Veden lämmityksen 
tehontarve [kW]

LTO -patterin teho 
[kW]

Kulutusprofiili

Hyödynnetty energia 
[kWh]

Ulkoilma 
[°C]

Jäteilma 
[°C]

Jäteilman ilmamäärä 
[m3/s]

Ulkolämpötilan tuntisarja

klopvkk
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Jäteilman ilmamäärä [m3/s] 

Ilmanvaihtokoneen jäteilman ilmamäärä. Laskuri olettaa, että ilmanvaihtokone käy läpi 

vuoden samalla ilmamäärällä.  

 

Tuottoprofiili. LTO-patterin teho [kW] 

Kertoo LTO -patterin nestepuolen tehon kunkin tunnin aikana. Tehoon vaikuttaa jäteilman 

lämpötila. Laskuri hakee oikean tehotiedon LTO-patterin mitoitustaulukosta, joka esitetty 

kohdassa 8.3. 

 

Kulutusprofiili. Lämpimän veden kulutus [m3/h] ja Veden lämmityksen tehontarve 

[kW] 

Kertoo kuinka paljon rakennus keskimäärin kuluttaa tehoa käyttöveden lämmitykseen 

kunkin tunnin aikana vuodessa. Esimerkkilaskennassa on käytetty erään 

majoitusrakennuksen todellista lämpimän veden kulutuksen tuntisarjaa vuodelta 2020. 

Veden lämmityksen tehontarve on laskettu kohdan 7.1 mukaisesti. Laskuri ei osaa 

huomioida ilmanvaihdon aikaohjelmia tai ilmamäärän muutosta. Tästä johtuen 

kulutusprofiiliksi esimerkkilaskentaan on valittu majoitusrakennus koska tällainen rakennus 

on jatkuvassa käytössä ja siksi ilmanvaihtokone käy jatkuvasti samalla ilmamäärällä.  

 

Hyödynnetty energia [kWh] 

LTO-patterilta hyödyksi saatu ja veden esilämmitykseen käytetty energia, ilman häviöitä. 

Vertailee tuntikohtaisesti tuotto- ja kulutusprofiilia. Mikäli kulutus on suurempi kuin tuotto, 

hyödynnetty energia on yhtä suuri kuin tuotto. Mikäli tuotto on suurempi kuin kulutus, 

hyödynnetty energia on yhtä suuri kuin kulutus. 

 

10.2 Laskennan tulokset 

 

Kuvissa (Kuva 35, Kuva 37, Kuva 38) on esitetty esimerkkikohteen laskennan tulokset.  

 

Kuvissa (Kuva 37, Kuva 38) on esitetty laskurin laskemat kannattavuustarkastelut 

esimerkkikohteelle. Laskentametodeina koroton ja korollinen takaisinmaksuaika, sisäinen 

korko sekä edellä mainitut energiatuki huomioituna. Suora koroton takaisinmaksuaika on 
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7,17 vuotta ja hankkeen investointi 85 000 €, joten hanke täyttää Business Finlandin 

energiatehokkuushankkeille asettamat taloudelliset ehdot ja hankkeelle on haettavissa 

20…25 % investointituki. Hanke tulkitaan kannattavaksi, kun sen takaisinmaksuaika on alle 

kymmenen vuotta. Kun laskennan tulosta verrataan tutkimuskysymykseen, voidaan todeta, 

että jäteilman lämpöenergian hyödyntäminen on taloudellisesti kannattavaa. Mutta tämä 

edellyttää ilmanvaihtokoneelta vähintään 2,0 m3/s jatkuvaa ilmamäärä sekä oikeanlaista 

lämpimän käyttöveden kulutusprofiilia. Tämän lisäksi ilmanvaihtokone saa olla varustettuna 

korkeintaan 50 % lämpötilahyötysuhteella toimivalla lämmönsiirtimellä, joka siirtää 

poistoilman lämmön tuloilmaan. 

 

Jäteilman lämpöenergian lämmöntalteenottolaitteen kannattavuus selittyy osittain sillä, että 

laitteistolla saadaan kerättyä lämpöä talteen myös lämmityskauden ulkopuolella toisin kuin 

tavanomaisella LTO-siirtimellä, joka siirtää jäteilman lämmön vain tuloilmaan ja tuloilman 

lämmitystä tarvitaan vain lämmityskaudella. Tämä selittää myös sen, miksi laitteiston 

lisääminen on taloudellisesti kannattavaa sellaiseenkin ilmanvaihtokoneeseen, jossa on jo 

ennestään LTO-laite. 

 

 

Kuva 37. Laskennan tulos. Kannattavuustarkastelu ilman energiatukea. 

 

Energianvestointihankkeen kannattavuuden tarkastelu 
Ilman energiatukea

Investointi 85 000 €-                             
Säästö vuodessa 11 855 €                             
Jäännösarvo -  €                                  
Pitoaika 10
Korkokanta 5

Korollinen Korollinen Koroton
Vuosi Kassavirta Kum. Kassavirta Nykyarvotekijä Nykyarvo Kum. Kassavirta TMA TMA

0 85 000 €-                             85 000 €-                           1,000 85 000 €-       85 000 €-                        
1 11 855 €                             73 145 €-                           0,952 11 291 €       73 709 €-                        
2 11 855 €                             61 289 €-                           0,907 10 753 €       62 956 €-                        
3 11 855 €                             49 434 €-                           0,864 10 241 €       52 715 €-                        
4 11 855 €                             37 578 €-                           0,823 9 754 €         42 961 €-                        
5 11 855 €                             25 723 €-                           0,784 9 289 €         33 672 €-                        
6 11 855 €                             13 867 €-                           0,746 8 847 €         24 825 €-                        
7 11 855 €                             2 012 €-                             0,711 8 425 €         16 400 €-                        
8 11 855 €                             9 844 €                             0,677 8 024 €         8 375 €-                          7,17
9 11 855 €                             21 699 €                           0,645 7 642 €         733 €-                             

10 11 855 €                             33 555 €                           0,614 7 278 €         6 545 €                          9,10

Sisäinen korkokanta (IRR) 6,6 %

Takaisinmaksuaika, korollinen 9,10 vuotta

Takaisinmaksuaika, koroton 7,17 vuotta
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Kuva 38. Laskennan tulos. Kannattavuuden tarkastelu energiatuki huomioituna. 

 

 

10.3 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 

 

Laskurilla saadaan riittävän tarkka tulos tarkasteltaessa energiansäästöä ja 

investointihankkeen kannattavuutta. Laskun käytössä tulee kuitenkin ottaa huomioon sen 

rajoitukset, kuten että se ei huomioi ilmanvaihdon aikaohjelmia tai että ilmamäärän 

muuttaminen edellyttää aina uuden patterimitoituksen tekemistä toisella ohjelmalla. 

 

10.3.1 Kehitysehdotuksia 

 

Ilmanvaihdon aikaohjelmien lisääminen laskurin lähtötietoihin. Tällä hetkellä laskuri ei ota 

huomioon ilmanvaihdon aikaohjelmia vaan olettaa, että vuoden jokaisella tunnilla on yhtä 

suuri ilmamäärä, eli ilmanvaihtokone on jatkuvasti käynnissä. Todellisuudessa näin ei 

kuitenkaan aina ole vaan kone ohjataan osateholle tai sammutetaan kokonaan silloin kuin 

ilmanvaihdon tarvetta ei ole. 

 

Ilmanvaihtokoneen LTO -patterin mitoitusohjelman linkittäminen laskuriin. Tällä hetkellä 

LTO-patterin mitoitus tulee tehdä erikseen patterivalmistajan mitoitusohjelmalla ja siirtää 

Energianvestointihankkeen kannattavuuden tarkastelu 
Energiatuki huomioituna

Investointi 85 000 €-                             
Energiatuki-% 20
Investointi, energiatuen jälkeen 68 000 €-                             
Säästö vuodessa 11 855 €                             
Jäännösarvo -  €                                  
Pitoaika 10
Korkokanta 5

Korollinen Korollinen Koroton
Vuosi Kassavirta Kum. Kassavirta Nykyarvotekijä Nykyarvo Kum. Kassavirta TMA TMA

0 68 000 €-                             68 000 €-                           1,000 68 000 €-       68 000 €-                        
1 11 855 €                             56 145 €-                           0,952 11 291 €       56 709 €-                        
2 11 855 €                             44 289 €-                           0,907 10 753 €       45 956 €-                        
3 11 855 €                             32 434 €-                           0,864 10 241 €       35 715 €-                        
4 11 855 €                             20 578 €-                           0,823 9 754 €         25 961 €-                        
5 11 855 €                             8 723 €-                             0,784 9 289 €         16 672 €-                        
6 11 855 €                             3 133 €                             0,746 8 847 €         7 825 €-                          5,74
7 11 855 €                             14 988 €                           0,711 8 425 €         600 €                             6,93
8 11 855 €                             26 844 €                           0,677 8 024 €         8 625 €                          
9 11 855 €                             38 699 €                           0,645 7 642 €         16 267 €                        

10 11 855 €                             50 555 €                           0,614 7 278 €         23 545 €                        

Sisäinen korkokanta (IRR), energiatuki huomioituna 11,6 %

Takaisinmaksuaika, korollinen, energiatuki huomioitu 6,93 vuotta

Takaisinmaksuaika, koroton, energiatuki huomioitu 5,74 vuotta
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mitoitusarvot laskuriin käsin. Käytännössä tämä tarkoittaa aina uuden patterimitoituksen 

tekemistä, mikäli patterin ilmamäärää tai nesteen massavirtaa muutetaan. 

 

Lämpöpumpun lisääminen laskentataulukkoon. Laskuri laskee vain suoralla kytkennällä 

(Kuva 29) toteutetun LTO-järjestelmän säästöä. Laskurissa tulisi olla mahdollisuus 

tarkastella ohituskytkennällä varustetun lämpöpumppulaitteiston säästöä. Laskenta tulisi 

tehdä tuntitasolla koska lämpöpumpun lämmönlähteenä toimii jäteilma, jonka lämpötila 

vaihtelee ja vaikuttaa siten huomattavasti lämpöpumpun lämpökertoimeen. 

Lämpöpumppusovelluksessa pumpun tuottama lämpö on riittävän lämmintä, jotta sitä 

voidaan käyttää myös kiinteistön lämmitykseen ja laskurin tulisi ottaa tämä huomioon.  

 

Energian hintatiedot. Nykyinen laskuri käyttää samaa sähkö- ja lämpöenergian hintatietoa 

vuoden jokaiselle tunnille, hintatieto syötetään ”lähtötiedot” -taulukkoon.  Laskurin 

tarkkuutta voidaan parantaa määrittämällä jokaiselle tunnille sähköenergian ja 

lämpöenergian hinta. Tällöin laskuri ottaa huomioon mahdolliset kausihinnoittelut. Tämä on 

erityisen tärkeää, mikäli LTO-laitteistossa on lämpöpumppu ja kiinteistö on kaukolämmössä 

ja kuuluu kausihinnoittelun piiriin. 

 

LTO patterin sijoittaminen eri kohtaan IV-prosessissa. Jatkossa tulisi tutkia voidaanko LTO-

patterin sijoittamisella vaikuttaa energiansäästöön tai saada muita hyötyjä. Patterin 

sijoittaminen poistoilmaan ennen ilmanvaihtokoneen LTO-laitetta jäähdyttää ilmaa. 

Jäähdytettyä ilmaa on mahdollista käyttää LTO-laitteen avulla tuloilman jäähdytykseen 

jäähdytyskaudella. 
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11 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Kiinteistöjen omistajat julkisella sekä yksityisellä sektorilla kiinnittävät entistä enemmän 

huomiota omistamiensa ja hallitsemiensa kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Tähän on useita 

eri syitä. Yleinen ilmapiiri edellyttää ja odottaa toimijoilta jatkuvaa kehitystä päästöjen 

alentamiseksi, jonka lisäksi toimijat ovat asettaneet itse itselleen päästötavoitteita, joita myös 

julkisuudessa mieluusti esitellään. Toinen merkittävä syy on kustannussäästöt. 

Onnistuneella energiankäytön hallinnalla ja energiansäästöön tähtäävillä toimenpiteillä 

voidaan saavuttaa hyvä taloudellinen lopputulos, joka lopulta näkyy yrityksen tuloksessa. 

Talotekniikkaan liittyville kertaluontoisille energiatehokkuusinvestoinneille on tyypillistä 

varsin hyvä kannattavuus, kun tarkastellaan investoinnin takaisinmaksuaikaa ja investoinnin 

tuottoprosenttia. 

 

Yrityksiä ja kuntia kannustetaan liittymään energiatehokkuussopimukseen. 

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja 

ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas 

energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Sopimukseen 

liittynyt sitoutuu tiettyihin päästötavoitteisiin ja vastineeksi liittyneellä on mahdollisuus 

saada energiatehokkuushankkeille energiatukea Business Finlandilta. Tuen määrä voi olla 

jopa 25 %:a mikäli hanke toteutetaan ESCO-palveluna. (Business Finland, 2021).  

 

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia olemassa olevien suurien kiinteistöjen ilmanvaihdon 

jäteilman lämpöenergian hyödyntämistä käyttöveden esilämmitykseen joko suoraan tai 

lämpöpumpun avulla. Tarkastelu tehtiin energiatehokkuushankkeen näkökulmasta, 

selvittäen lämmöntalteenottolaitteiston investoinnin taloudellinen kannattavuus sekä 

millaiset kiinteistöt ovat potentiaalisia kohteita. Tutkimuskysymys oli ”Onko olemassa 

olevaan suureen kiinteistöön taloudellisesti kannattavaa asentaa lämmöntalteenottolaite, 

jolla ilmanvaihdon jäteilman lämpö hyödynnetään käyttöveden lämmitykseen”. 

Kannattavuuden kriteeriksi asetettiin alle kymmenen vuoden koroton takaisinmaksuaika. 

Tutkimuksesta rajattiin pois asuinkiinteistöt ja pienet kiinteistöt, koska niiden 

energiansäästöpotentiaali tiedettiin pieneksi. Suuren kiinteistön kriteeri oli tässä 
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tutkimuksessa rakennus, jonka ilmanvaihdon ilmamäärä on jatkuvasti vähintään 2,0 m3/s. 

Työn tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuustutkimusta. 

 

Investointihankkeiden kannattavuuden tarkastelussa käytetyimmät metodit ovat sisäinen 

korkokanta sekä korollinen ja koroton takaisinmaksuaika. Tässä työssä laadittu laskuri 

tarkastelee hankkeen kannattavuutta näillä metodeilla. Lisäksi laskuri ottaa huomioon 

mahdollisen energiatuen.  

 

Tutkimuksen mukaan ilmanvaihtokoneen jäteilman lämpöenergian hyödyntäminen 

käyttöveden esilämmitykseen on kannattavaa, vaikka ilmanvaihtokoneessa on jo ennestään 

50 % lämpötilahyötysuhteella toimiva LTO-laite. Ilmanvaihtokoneen tulee käydä aina 

vähintään 2,0 m3/s ilmamäärällä ja käyttöveden lämmityksen kulutusprofiilin tulee vastata 

esilämmityslaitteiston tuottoprofiilia. Tämä on mahdollista rakennuksissa, jotka ovat 

käytössä vuorokauden ympäri, kuten majoitusrakennukset. Tässä työssä esitetyssä 

esimerkkitapauksessa investointi ilman energiatukea on 85 000 €, energiansäästö 11 855 

€/vuosi ja koroton takaisinmaksuaika 7,17 vuotta. Lämpöenergian säästö on 144 

MWh/vuosi. 

 

Muut esimerkkilaskelman taloudelliset tunnusluvut: 

 

Taulukko 12. Esimerkkilaskelman taloudelliset tunnusluvut. 

 

Ilmanvaihdossa tulee ensisijaisesti suosia lämmöntalteenottolaitteita, joissa poistoilman 

lämpö käytetään suoraan tuloilman lämmittämiseen, koska se on kustannustehokkain tapa 

ottaa lämpö talteen. Nämä tavanomaiset LTO-laitteet eivät kuitenkaan pysty hyödyntämään 

jäteilman energiaa lämmityskauden ulkopuolella, eli silloin kun tuloilman lämmitystarvetta 

ei ole. Tässä työssä tarkasteltu jäteilman LTO – laitteisto toimii myös kesällä, hyödyntäen 

jäteilman lämpöä käyttöveden esilämmitykseen. Tämä selittää myös sen, miksi laitteiston 

11,63 %

6,93 vuotta

5,74 vuotta

6,56 %

9,10 vuotta

7,17 vuotta

Sisäinen korkokanta (IRR), energiatuki huomioituna

Takaisinmaksuaika, korollinen, energiatuki huomioitu

Takaisinmaksuaika, koroton, energiatuki huomioitu

Takaisinmaksuaika, koroton

Takaisinmaksuaika, korollinen

Sisäinen korkokanta (IRR)
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lisääminen on taloudellisesti kannattavaa sellaiseenkin ilmanvaihtokoneeseen, jossa on jo 

ennestään LTO-laite.   

 

Suurin käyttöveden ominaiskulutus on uimahalleissa, ravintoloissa, vanhainkodeissa, 

terveydenhuoltorakennuksissa, majoitusliikerakennuksissa, asuntoloissa, päiväkodeissa ja 

hoitolaitoksissa. Näissä kiinteistötyypeissä tulisi aina tarkastella käyttöveden 

esilämmityksen toteutusmahdollisuus, mikäli kiinteistössä on ilmanvaihtokone, jonka 

ilmamäärä on vähintään 2,0 m3/s ja koneessa ei ole ennestään lämmöntalteenottolaitetta tai 

sen hyötysuhde on korkeitaan 50 %.  

  

Kaukolämpö on yleisin lämmitysmuoto suurissa kiinteistöissä. Kiinteistön 

kaukolämpölaitteisto rakennetaan Energiateollisuus Ry:n määräyksiä ja ohjeita noudattaen, 

joten käyttöveden esilämmityslaitteiston tulee olla teknisiltä ominaisuuksiltaan sellainen, 

että se voidaan liittää osaksi kaukolämpökiinteistön LVI – järjestelmää.  Tässä työssä on 

tarkasteltu käyttöveden esilämmityslaitteiston soveltuvuutta kaukolämpökohteisiin 

laatimalla esimerkkikytkennät ja toteamalla laitteiston yhteensopivuus Energiateollisuus 

Ry:n määräyksien ja ohjeiden kanssa. 
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