LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
Teknillinen tiedekunta
LUT Energia
Ympäristötekniikka

Matti Jaaranen

ASUINKERROSTALON

LÄMMÖNTUOTTOJÄRJESTELMÄN

OPTIMOINTI

ELINKAARIKUSTANNUSTEN PERUSTEELLA HYÖDYNNETTÄESSÄ LÄMPÖPUMPULLA USEITA LÄMMÖNLÄHTEITÄ

Työn tarkastajat:

Professori TkT Risto Soukka
TkT Mika Luoranen

Työn ohjaaja:

DI Jani Juntunen

TIIVISTELMÄ
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Teknillinen tiedekunta
LUT Energia
Ympäristötekniikka
Matti Jaaranen
Asuinkerrostalon lämmöntuottojärjestelmän optimointi elinkaarikustannusten perusteella hyödynnettäessä lämpöpumpulla useita lämmönlähteitä
Diplomityö
2014
109 sivua, 49 kuvaa, 13 taulukkoa, 12 yhtälöä, 10 liitettä
Tarkastajat:

Professori TkT Risto Soukka
TkT Mika Luoranen

Hakusanat: Lämpöpumppu, elinkaarikustannus, asuinkerrostalo, lämmöntuotto

Työn lähtökohtana oli optimoida useita lämmönlähteitä käyttävän lämpöpumpun kilpailukyky
asuinkerrostalon lämmöntuottojärjestelmänä tarkasteltaessa elinkaarikustannuksia. Työn tavoitteena oli koota tarvittavat tiedot asuinkerrostalon lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannusten laskemiseksi sekä aloittaa lämpöpumppujen käyttämiseen perustuvien lämmöntuottojärjestelmien mitoitusohjelman laatiminen.
Työssä tarkasteltiin asuinkerrostalon ostoenergiantarpeen muodostumista, lämpöpumpun, tarkasteltavan kylmäaineen ja mahdollisten lämmönlähteiden ominaisuuksia lämmöntuoton kannalta sekä elinkaarikustannuslaskentaan tarvittavia lähtötietoja. Tietoja käytettiin kahdessa
case-tarkastelukohteessa vertailuun valittujen lämmöntuottojärjestelmien mitoitukseen sekä
elinkaarikustannuslaskelmiin.
Case-tarkastelujen avulla havaittiin lämpöpumppuun perustuvien hybridilämmöntuottojärjestelmien olevan elinkaarikustannuksiltaan erittäin kilpailukykyisiä kaukolämmitykseen verrattuna paljon energiaa vaativissa asuinkerrostalokiinteistöissä. Uudisrakennuksissa pienen lämmön ostoenergiantarpeen vuoksi lämpöpumppujärjestelmien saavuttama säästö energiakustannuksissa ei välttämättä riitä suhteellisen korkean investointikustannuksen kattamiseen järkevässä ajassa verrattuna kaukolämmitykseen.
Laskentamenetelmän todettiin vaativan jatkokehittelyä ainakin jäähdytysenergian huomioimiseksi. Jäähdytyksen tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa, mikä parantaa lämpöpumppuun
perustuvien lämmöntuottojärjestelmien kilpailukykyä verrattuna muihin järjestelmiin.

ABSTRACT
Lappeenranta University of Technology
Faculty of Technology
LUT Energy
Environmental Engineering
Matti Jaaranen
Optimization of heating system for residential building according to life cycle costs when
multiple heat sources are utilized with heat pump
Master´s Thesis
2014
109 pages, 49 figures, 13 tables, 12 equations, 10 appendices
Examiners:

Professor, D. (Tech.) Risto Soukka
D. (Tech.) Mika Luoranen

Keywords: heat pump, life cycle cost, residential building, heat production

The basis of this thesis was to optimize heat pump that uses multiple heat sources to get competitive heating system for residential building when life cycle costs are considered. The objectives were to compile necessary information to calculate life cycle costs for heating system
of residential building and start to compose of designing program for heat pump based heating
systems.
Examinations were made for the purchase energy need of residential building. Features of heat
pump, considered refrigerant and potential heat sources were examined to find out heat production potential of heat pumps. Necessary information for life cycle cost calculation was also
examined. Collected data was used in two case analyses to design selected heat production
systems and calculate their life cycle costs.
On the basis of case analyses heat pump based hybrid heat production systems are very competitive on life cycle cost comparison against district heating when residential building uses a
lot of energy. New buildings use considerably less energy and achieved energy cost savings
with heat pump systems may not be enough to cover the relatively high investment cost in
reasonable time period compared to district heating system.
The calculation method was found to require further development to at least include the cooling energy need of the building. Cooling demand will continue to grow in the future, which
improves the heat pump based heat production systems competitiveness compared to other
systems.

ALKUSANAT
Tein diplomityöni A Niemi Engineering Oy:lle. Ideaa työlle lähdettiin hiomaan jo vuoden
2012 lopussa, mutta idean muokkaaminen lopulliseksi aiheeksi ja erityisesti työn rahoituksen
järjestäminen olivat melko haastavia prosesseja. Lopulta ratkaisu löytyi ja pääsin toteuttamaan
työtä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiön apurahalla. Suuret kiitokset apurahan
taustalla oleville lahjoittajille: Daikin Europe N.V., Ilmastointiasennus Partanen Oy, Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö, Recair Oy ja Vesijohtoliike Forsman Oy. Innovatiivisen asenteenne ansiosta pääsin suorittamaan diplomityöni erittäin mielenkiintoisesta aiheesta!

Kiitokset työn tarkastajille Risto Soukalle ja Mika Luoraselle joustavasta yhteistyöstä, asiantuntevista neuvoista ja innostavista kommenteista. Erityiskiitokset työn ohjaajalle Jani Juntuselle neuvoista ja tuesta työn eri vaiheissa. Kiitokset myös toimitusjohtaja Aarno Niemelle
taustavoimana toimimisesta sekä työkavereille erityisesti rentouttavista ruokailu- ja kahvihetkistä.

Suurimmat kiitokset työhön liittyen kuuluvat Mikko Neuvoselle, jonka ansiosta sain sekä aiheen työlleni että merkittävää tukea koko työn aikana, mutta erityisesti haluan kiittää häntä
sinnikkyydestä pitkän alkuvaiheen aikana. Lisäksi pääsin työn suorittamisen aikana tutustumaan Mikon ansiosta useisiin toteutettuihin lämpöpumppukohteisiin ja sain arvokasta tietoa
asennuskäytäntöihin liittyen sekä lisää intoa työn suorittamiseen.

Haluan lisäksi kiittää kaikkia työhöni osallistuneita ihmisiä, joilta sain puhelimitse sekä sähköpostilla apua työn teoriaosuuteen sekä käytännön osuuden kustannusarvioihin liittyen. Kiitokset työn esilukijoille asiallisista kommenteista.

Lopuksi haluan kiittää perhettäni kaikesta saamastani tuesta sekä ystäviäni antoisasta opiskeluajasta.

Lappeenrannassa 23.9.2014
Matti Jaaranen

5

SISÄLLYSLUETTELO
SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO .............................................................................. 7
1 JOHDANTO ...................................................................................................................... 8
1.1 Työn lähtökohdat ......................................................................................................... 9
1.2 Tavoitteet ................................................................................................................... 13
1.3 Käsittelyn kohteet ja rajaukset................................................................................... 14
2 ASUINKERROSTALON OSTOENERGIAN NETTOTARVE ..................................... 15
2.1 Lämmöntarve............................................................................................................. 17
2.1.1 Lämpöhäviöt ja vuotoilma ............................................................................... 18
2.1.2 Ilmanvaihto ...................................................................................................... 20
2.1.3 Lämpökuormat ................................................................................................. 24
2.1.4 Käyttöveden lämmitys ..................................................................................... 24
2.2 Lämmönjakojärjestelmä ............................................................................................ 31
2.3 Jäähdytys ................................................................................................................... 34
3 LÄMPÖPUMPPU ASUINKERROSTALON LÄMMÖNTUOTTO
JÄRJESTELMÄNÄ............................................................................................................. 35
3.1 Lämpöpumpun tekniikka ja toiminta ........................................................................ 37
3.1.1 Kylmäaineen ominaisuudet .............................................................................. 39
3.1.2 Kompressorien ominaisuudet........................................................................... 40
3.1.3 Tulistusenergia ................................................................................................. 42
3.2 Lämmönlähteet .......................................................................................................... 44
3.2.1 Ulkoilma .......................................................................................................... 44
3.2.2 Maaperä............................................................................................................ 44
3.2.3 Kaukolämpö ..................................................................................................... 50
3.2.4 Ilmanvaihdon poistoilma ................................................................................. 51
3.3 Energiavaraaja ........................................................................................................... 58
3.4 Lämmöntuottojärjestelmälle asetettavat vaatimukset saneerauskohteissa ................ 63
4 ELINKAARIKUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN LÄMPÖPUMPPUA
HYÖDYNTÄVÄSSÄ HYBRIDIJÄRJESTELMÄSSÄ..................................................... 64
4.1 Elinkaarikustannuslaskelmat ..................................................................................... 65
4.1.1 Investointi ........................................................................................................ 66
4.1.2 Investoinnin takaisinmaksuaika ....................................................................... 68
4.1.3 Vuosittaiset käyttökustannukset ....................................................................... 69
4.2 Herkkyystarkastelut ................................................................................................... 69
4.3 Lämpöpumppujärjestelmän lämmityslaitteet ............................................................ 69
4.4 Sähkö ......................................................................................................................... 70
4.5 Kaukolämpö .............................................................................................................. 72
4.6 Energiakaivot ............................................................................................................. 75
4.7 Muita huomioon otettavia kustannuksia .................................................................... 76
4.7.1 Automaatio ....................................................................................................... 76
4.7.2 Kylmäainevuototarkastukset ............................................................................ 76
4.7.3 Järjestelmän osien tekninen käyttöikä ............................................................. 77
4.8 Muiden energiantuottotapojen kustannukset ............................................................. 78

6

5 CASE-TARKASTELUT ................................................................................................. 78
5.1 Case 1: perusparannettava asuinkerrostalokiinteistö ................................................. 79
5.1.1 Elinkaarikustannuslaskennan lähtötiedot sekä tehdyt oletukset ...................... 80
5.1.2 Elinkaarikustannuslaskennan tulokset ............................................................. 84
5.1.3 Herkkyystarkastelut ......................................................................................... 87
5.2 Case 2: uudisrakennettava asuinkerrostalo ................................................................ 88
5.2.1 Elinkaarikustannuslaskennan lähtötiedot sekä tehdyt oletukset ...................... 88
5.2.2 Elinkaarikustannuslaskennan tulokset ............................................................. 90
5.2.3 Herkkyystarkastelut ......................................................................................... 92
6 LASKENTAMENETELMÄN ANALYSOINTI ............................................................ 94
7 JOHTOPÄÄTÖKSET ...................................................................................................... 95
8 YHTEENVETO ............................................................................................................... 97
9 LÄHDELUETTELO ...................................................................................................... 100
LIITTEET
LIITE 1. Case 1: asemapiirustusote sekä asuinkerroksen pohjapiirustus
LIITE 2. Case 1: Tarkasteltavien rakennusten lämmitysenergiankulutuksen
laskennassa käytetyt ominaisuudet
LIITE 3. Case 1: Kiinteistön mitatut kaukolämmön-, sähkön- sekä vedenkulutustiedot vuosilta 2010 - 2013
LIITE 4. Case 1: Kiinteistön laskennallinen lämmitysenergian nettotarve sekä
lämpimän käyttöveden tuotannon nettoenergiantarve
LIITE 5. Case 1: Lämmöntuottojärjestelmien vuosittaisten energiakustannusten
vertailu
LIITE 6. Case 1: Lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannusten rakenne
LIITE 7. Case 2: Asemapiirustus sekä yhden asuinkerroksen pohjapiirustus
LIITE 8. Case 2: Lämmitysenergiankulutuksen laskennassa käytetyt lähtötiedot ja
laskentatulokset lämmitysenergian nettotarpeelle sekä lämpimän käyttöveden
tuoton nettoenergiantarpeelle
LIITE 9. Case 2: Lämmöntuottojärjestelmien vuosittaisten energiakustannusten
vertailu
LIITE 10. Case 2: Lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannusten rakenne

7

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
Symbolit
ρ
tiheys
φ
lämpövirta
η
hyötysuhde
A
pinta-ala
C
annuiteetti
cp
ominaislämpökapasiteetti
h
entalpia
I
investointi
n50
ilmanvuotoluku 50 Pascalin paine-erolla
P
teho
p
lämmönluovutuseksponentti
Q
energia
q50
ilmanvuotoluku 50 Pascalin paine-erolla
T
lämpötila
t
aika
x
kosteuspitoisuus

[kg/m3]
[W, kW]
[-]
[m2]
[-]
[J/
]
[J/kg]
[€]
[1/h]
[W, kW]
[-]
[kWh]
[m³/(hm²)]
[ºC], [K]
[h]
[-]

Alaindeksit
0
mitoitus-/alkutilanne
i
korkokanta
lkv
lämmin käyttövesi
m
menovesi
n
tarkasteluajanjakso
p
paluuvesi
s
sisä, isentrooppi
u
ulko
v
vesi
Lyhenteet
CFC
COP
GWP
LTO
ODP
RakMK
TRT

klooria ja fluoria sisältävä hiilivety
Coefficient of Performance, suorituskerroin
Global Warming Potential, ilmastonmuutosvaikutus verrattuna
hiilidioksidiin
lämmöntalteenotto
Ozone Depletion Potential, otsonikerrosta tuhoava vaikutus verrattuna
kylmäaineyhdisteeseen R11
Suomen rakentamismääräyskokoelma
terminen vastetesti
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1

JOHDANTO

Rakentaminen ja asuminen kuluttavat energiaa ja luonnonvaroja. Mitä kylmempi ilmasto
on, sitä enemmän energiaa tarvitaan rakennusten lämpimänä pitämiseen. Sisätiloja ja käyttövettä täytyy lämmittää miellyttävien olosuhteiden tarjoamiseksi ihmisille. Lisäksi on
otettava huomioon terveysnäkökulmat. Asunnon ilmaa on vaihdettava riittävästi, että rakennuksesta ja ihmisistä peräisin olevien epäpuhtauksien määrä sekä sisäilman kosteus
rajoittuvat turvalliselle tasolle. Lämmin käyttövesi on lämmitettävä riittävän kuumaksi,
ettei veteen pääse kasvamaan ihmisille haitallisia bakteerikasvustoja.

Primäärienergialla tarkoitetaan jalostamatonta luonnosta saatavaa energiaa ennen muutosprosesseja. Primäärienergiaa ovat esimerkiksi raakaöljy, kivihiili, uraani, auringonsäteily
sekä tuuli. (Opetushallitus 2012.) Ihmiskunnan primäärienergiankäyttö on yli 20kertaistunut 1900-luvun alusta 2000-luvulle tultaessa (The Shift Project 2014). Fossiilisia
polttoaineita poltettaessa maaperään aiemmin varastoituneena ollut hiili vapautuu ilmakehään hiilidioksidina, jonka on havaittu aiheuttavan maapallon lämpötilaa nostavaa kasvihuoneilmiötä. Pyrkimys ilmastonmuutoksen rajoittamiseen ja energian hintojen kallistuminen ajavat niin kansainvälistä yhteisöä kuin yksittäistä kansalaista pohtimaan energiankäyttöään. Esimerkiksi Euroopan unioni on ottanut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen
yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan (Europa 2013). Euroopassa rakennukset aiheuttavat
noin 40 % kokonaisenergiankulutuksesta (2010/31/EU). Suomessa rakennusten lämmitys
ja sähkönkäyttö muodostivat vuonna 2007 energian loppukäytöstä 38 % (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 2010, 13). Yksittäiselle kuluttajalle asunnon energiankulutus muodostaa merkittävän osuuden kaikista elämisen kuluista eli myös yksilötasolla rakennusten
energiankulutuksen pienentämiselle on motiivi. Rakennusten energiankulutuksen vähentämisellä voitaisiin merkittävästi pienentää yhteiskunnan kokonaisenergiankulutusta sekä
tuotettavia kasvihuonekaasupäästöjä.

Pitkään rakennusten lämmittämiseksi oli tarjolla vain erilaisten polttoaineiden polttamiseen
perustuva lämmitys. Ensin lämmitykseen käytettiin tiloihin sijoitettuja tulisijoja ja poltettiin kiinteitä polttoaineita, kuten puuta ja hiiltä. Tulisijamallista riippuen lämmityksen
energiatehokkuus vaihteli merkittävästi. Kiinteiden polttoaineiden epätäydellisessä palamisessa syntyvien pienhiukkasten havaittiin aiheuttavan ongelmia yhteiskuntien kaupungistu-
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essa. Kehitettiin vesikeskuslämmitys, jossa lämmityskattila voi sijaita erillisessä teknisessä
tilassa, josta lämpö siirretään tiloihin putkistossa kiertävän veden ja tiloissa olevien lämmönsiirtimien avulla. Polttoainevalikoima monipuolistui nestemäisillä ja kaasumaisilla
polttoaineilla, kuten raakaöljystä saatavat tisleet tai neste- ja maakaasu. Kaupungeissa alettiin hyödyntää tehtaiden tuottamaa ylijäämälämpöä tai perustettiin erillisiä kaukolämpölaitoksia, joiden tuottamaa lämpöä jaettiin kiinteistöihin kaukolämpöputkiverkoston välityksellä. Kaukolämmityksen yleistyminen vähensi kiinteistökohtaisten kattiloiden käyttöä
merkittävästi. Keskitetty lämmöntuotanto paransi myös ilmanlaatua, koska hajapäästölähteet vähenivät ja lämpölaitoksen korkeamman piipun ansiosta savukaasut leviävät laajemmalle ja laimenevat tehokkaammin. Myöhemmin lämmön tuottamisen vaihtoehdot ovat
lisääntyneet sähkövastuslämmityksestä lämpöpumppuihin ja erilaisten vaihtoehtojen yhdistelmiin eli hybridijärjestelmiin. Yleensä lämmöntuoton monimutkaistuessa investointisekä huoltokustannukset kasvavat ja tuotetun lämmön energiakustannukset pienenevät.
Valtaosa lämmityksen kokonaiskustannuksista kertyy yleensä laitteiden käyttöiän aikana
käytetystä energiasta. Vertailukelpoisten kokonaiskustannusten selvittämiseksi tarvitaan
elinkaarikustannuslaskelmia, joissa pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin kaikki
lämmöntuottojärjestelmästä tarkasteluajalla aiheutuvat kustannukset. Vertailukelpoisten
elinkaarikustannusten avulla saadaan tarkastelluista lämmöntuottojärjestelmistä selville
kokonaiskustannuksiltaan edullisin järjestelmä, jolloin esimerkiksi investointikustannuksiltaan huomattavastikin kalliimman järjestelmän hankinta voi osoittautua perustelluksi.

1.1 Työn lähtökohdat
Rakentamista ohjataan Euroopan unionissa voimakkaasti energiatehokkaampaan suuntaan
muun muassa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi sekä energiaomavaraisuuden parantamiseksi. Jäsenmailta edellytetään toimia rakennuskannan energiankulutuksen pienentämiseksi. Kansallisella tasolla rakentamista ohjataan kansallisilla rakentamismääräyksillä. Sähkövastuslämmityksen eli ns. suorasähkölämmityksen käyttäminen lämmittämiseen on vaikeutunut energiapoliittisten päätösten sekä sähkön hinnan kallistumisen vuoksi. Esimerkiksi
uudisrakennuksissa suorasähkölämmityksen valitseminen lämmitysmuodoksi edellyttää
eristävyydeltään huomattavasti parempia rakenteita sekä korkeampaa ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyötysuhdetta verrattuna esimerkiksi kaukolämmöllä toteutettavaan lämmöntuottoon. Sähkö on jalostettua eli sekundäärienergiaa ja sen primäärienergiakerroin
sekä sähköenergiayksikön hiilidioksidipäästöarvo riippuvat hyvin paljon sähkön tuotanto-
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tavasta. Esimerkiksi Suomessa pakkasjaksojen aikana joudutaan yleensä käyttämään kivihiililauhdutusvoimaloilla tuotettua sähköä, joilla sähköntuotannon hyötysuhde on noin 40
%. Tällöin yhden sähköenergiayksikön tuottamiseen tarvitaan noin 2,5 kivihiilienergiayksikköä eli käytetyn sähkön primäärienergiakerroin olisi noin 2,5. Yksi sähkölämmityksen
muodoista on lämpöpumppulämmitys, jossa sähköä käytetään lämpöpumpun kompressorin
käyttämiseen. Kuitenkin lämpöpumpulla tuotetusta lämmöstä suuri osa voi olla peräisin
esimerkiksi uusiutuvista energianlähteistä. Esimerkiksi maalämmössä lämpöpumpun vuotuinen suoritus-/lämpökerroin on yleensä noin kolme eli noin 2/3 lämpöpumpulla tuotetusta energiasta on peräisin maaperästä ja 1/3 on pumpun käyttämää sähköenergiaa (Energiateollisuus 2010). Esimerkkinä mainitulla hiililauhdesähköllä maalämpöpumpulla lämpökertoimella kolme tuotetun lämmön primäärienergiakerroin olisi noin 0,83. Mikäli lämpöpumpun käyttämä sähkö on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä tai ydinvoimalla, saadaan lämpöpumppulämmityksen hiilijalanjälki pieneksi. Lämpöpumppujen hyvien ominaisuuksien ansiosta niiden käyttämiseen ohjataan EU:n tasolta lähtien. Rakennusten energiatehokkuudesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/31/EU
uusien rakennusten ensisijaisesti suositeltavia lämmöntuottojärjestelmiä ovat uusiutuvat
energianlähteet, yhteistuotanto, kaukolämmitys ja lämpöpumput.

Lämmitysjärjestelmäsuositusten lisäksi direktiivissä 2010/31/EU määrätään, että vuoden
2019 alusta alkaen on kaikkien uusien viranomaisten käyttöön rakennettavien rakennusten
oltava ns. lähes nollaenergiarakennuksia eli rakennuksen vuosittain tarvitseman energiamäärän tulisi olla erittäin vähäinen ja se pitäisi lisäksi kattaa pääosin uusituvista energianlähteistä saatavalla energialla. Käytännössä Suomen ilmastossa talvinen energiantarve katetaan tuottamalla kesällä uusiutuvaa energiaa ylimäärin, jolloin ylijäämäenergia esimerkiksi myydään rakennuksen ulkopuolelle. Tämä voidaan laskennallisessa tarkastelussa
yleensä huomioida negatiivisena energiankulutuksena, jolloin vuositasolla rakennuksen
energiankulutuksen summaksi saadaan nolla. Nollaenergiavaatimus koskettaa kaikkea uudisrakentamista vuoden 2021 alusta alkaen (2010/31/EU 9 §). Tämä luo paineita energiatehokkaiden taloteknisten järjestelmien kehittämiseen rakennusteknisen kehityksen lisäksi.

Euroopassa vuonna 2030 olevasta rakennuskannasta on joidenkin arvioiden mukaan jo
olemassa noin 80 %, joten korjausrakentamisella on merkittävä vaikutus rakennuskannan
energiansäästötavoitteiden onnistumiseen (VTT 2009, 16). Tämä on jo huomioitu Euroop-
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palaisessa lainsäädännössä. Direktiivissä 2010/31/EU vaaditaan, että jäsenmaiden on laadittava vaatimuksia energiatehokkuuden parantamiselle myös korjausrakentamisessa.
Suomessa luvanvaraiselle korjausrakentamiselle on jo annettu energiatehokkuusvaatimuksia Ympäristöministeriön asetuksella 4/13 (astunut voimaan 1.9.2013) (Ympäristöministeriö 2013c). Rakenteelliset muutokset, kuten rakennuksen vaipan osien eristepaksuuksien
kasvattaminen, voivat olla haastavia ja kalliita toteuttaa olemassa oleviin rakennuksiin.
Lämpöpumppujen avulla luvanvaraisten korjaushankkeiden energiatehokkuusvaatimusten
täyttäminen voi onnistua pienemmillä rakenteellisilla muutoksilla.

Lämpöpumppumarkkinat ovat kasvaneet merkittävästi 2000-luvulla energianhintojen noustessa ja lämpöpumpputeknologian kehittyessä haastamaan perinteisempiä lämmöntuottomuotoja erityisesti pientaloissa. Samalla yleinen tietämys lämpöpumppujen toiminnasta,
käytöstä ja niiden eduista rakennusten lämmitysenergian tuotannossa on kasvanut. Valitettavasti lämpöpumppuja on myös myyty liiallisilla lupauksilla ja suunniteltu sekä asennettu
myös huonolla tietämyksellä ja ammattitaidolla, jolloin lopputulos on ollut käyttäjän kannalta epätoivottava. Lämpöpumpuilla on teknisinä laitteina omat rajoitteensa, jotka tulee
tuntea onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Lämpöpumppujen teknisten tietojen
ilmoittamista pyritään sääntelemään eurooppalaisessa lainsäädännössä tulevaisuudessa
entistä paremmin. Vesikiertoiseen lämmitysverkostoon kytkettäviä lämpöpumppuja koskevaa Euroopan komission asetusta aletaan soveltamaa vuoden 2015 syyskuun 26. päivästä
lähtien. Asetuksessa on annettu vaatimuksia muun muassa lämpöpumppujen vähimmäissuorituskertoimille sekä lämpöpumpuille ilmoitettavilla teknisille tiedoille. Ilmailmalämpöpumppuja koskeva vastaavanlainen komission asetus 2012/206/EU on tullut
voimaan jo 1.1.2013. (2013/813/EU; 2012/206/EU.) Tiedon lisääminen lämpöpumppujen
toiminnasta, ominaisuuksista sekä mahdollisuuksista on hyvin toivottavaa energiansäästötavoitteiden toteutumisen kannalta.

Yleensä rakennusten käytettävissä on useita mahdollisia matalalämpöisiä lämmönlähteitä,
joita ei suoraan voida hyödyntää lämmöntuotantoon. Useimmiten tarjolla olisi uusiutuvaa
energiaa, kuten esimerkiksi ulkoilma ja maahan varastoitunut auringon lämpöenergia. Matalaa lämpötilaa voidaan nostaa lämpöpumpulla lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden
tuottamiseen tarvittavalle tasolle. Rakennusten lämmitysenergian tuottamiseen käytettävistä lämpöpumpuista puhutaan yleisesti vakiintuneilla, lämmönlähteitä peilaavilla nimityksil-
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lä: maalämpöpumppu, (ilma-)ilmalämpöpumppu tai ilma-vesilämpöpumppu. Vakiintuneesta termistöstä huolimatta ei ole periaatteellista rajausta, miksi useita energialähteitä ei
voisi hyödyntää samalla lämpöpumpulla. Pumppu itse ei erota mistä lähteestä höyrystimelle tuleva lämpö on peräisin. Yhdellä lämpöpumpulla voidaan prosessissa käytetyn kylmäaineen, laitteiston asettamien rajoitusten sekä tietenkin järkevien kustannusten puitteissa
hyödyntää monia erilaisia lämmönlähteitä.

Käytössä olevien maalämpö- sekä ilma-vesilämpöpumppujärjestelmien osalta on jo saatu
tietoa järjestelmien toiminnasta, ongelmakohdista ja energiataloudellisuudesta. Ulkoilmasta lämpöä ottavat lämpöpumput ovat yleensä investointikustannuksiltaan maalämpöpumppuja halvempia, koska puhaltimella varustettu lamellilämmönsiirrin on edullinen verrattuna maahan kaivettuihin tai kallioon porattuihin putkistoihin. Pientaloa suuremmissa kohteissa suhteellisen edullista pintamaahan asennettavaa lämmönkeruuputkistoa ei ole yleensä mahdollista toteuttaa sen suuren maapinta-alatarpeen sekä rajallisten tonttikokojen
vuoksi. Tällöin maaperään täytyy porata energiakaivoja, joiden investointikustannukset
ovat huomattavia. Ulkoilmasta lämpöä tuottavien lämpöpumppujen heikkoutena ovat kovat
pakkaset, jolloin lämpötilaero lämmönlähteen ja tuotettavan lämmön välillä kasvaa suureksi. Lämpötilaeron kasvaessa lämpöpumpun tuottama teho pienenee, kun taas lämmityksen
tehontarve kasvaa. Tällöin joudutaan turvautumaan toiseen lämmitysjärjestelmään, joka on
yleensä sähkövastuslämmitys tai saneerauskohteessa varalle jätetty entinen päälämmitysjärjestelmä, kuten öljykattila. Maalämmöllä voidaan periaatteessa tuottaa koko rakennuksen tarvitsema lämpöteho kovimmillakin pakkasilla kohtuullisella lämpökertoimella olettaen, että rakennuksen lämmitysjärjestelmän mitoituslämpötila on riittävän alhainen ja lämpöpumppujärjestelmä on mitoitettu täydelle teholle. Kannattaisiko esimerkiksi ulkoilmalämpöpumpun ja maalämpöpumpun parhaat puolet yhdistää? Tähän kysymykseen haetaan
vastausta. Lähtökohtaisesti olisi mahdollista tuottaa merkittävä osa vuosittaisesta lämmöntarpeesta ulkoilmasta ja tarvittava huipputeho ottaa esimerkiksi energiakaivoista sopivilla
komponenteilla varustetulla lämpöpumpulla. Tällöin energiakaivojen porauskustannuksia
voitaisiin todennäköisesti pienentää oleellisesti. Samalla päästäisiin vuosittaisessa lämpökertoimessa jopa maalämpöä parempiin tuloksiin, kun energiakaivot saisivat rauhassa latautua kevään, kesän sekä syksyn ajan. Varsinkin kesällä ilman lämpötila voi olla merkittävästi korkeampi kuin maapiirissä ja näin lämpöä voidaan tuottaa ilmasta paremmalla
lämpökertoimella kuin maaperästä. Tällaisen järjestelmän rakentaminen toki onnistuu
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käyttämällä kahta erillistä lämpöpumppua, mutta investointikustannus kasvaa rinnakkaisten laitteiden vuoksi suhteettoman suureksi hyötyihin nähden. Tästä nousee toinen tutkimuskysymys, johon haetaan vastausta. Olisiko mahdollista pienentää investointia järkevälle tasolle käyttämällä yhtä lämpöpumppuyksikköä useiden lämmönlähteiden hyödyntämiseen?

1.2 Tavoitteet
Työssä pyritään selvittämään, kuinka kustannustehokkaasti asuinkerrostalon lämpöenergia
voitaisiin tuottaa hyödyntämällä yhdellä lämpöpumpulla useita lämmönlähteitä. Työ tulee
toimimaan pohjatietona kehitettäessä mitoitusohjelmaa, jolla voidaan tarkastella asuinkerrostalon lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden tuottamista hybridilämpöpumppujärjestelmällä, kun käytössä on useita vaihtoehtoisia lämmönlähteitä. Tavoitteena on perustella
energiankulutuksen sekä elinkaarikustannusten laskennassa tehtäviä oletuksia. Työn tulee
täyttää tietotarpeet elinkaarikustannusten laskemiseksi niin, että sitä voidaan hyödyntää
lämmöntuotantojärjestelmän valinnassa. Käytettävän elinkaarikustannusten näkökulman
tulee olla asiakaslähtöinen. Yhtenä tavoitteena on koostaa tiedot, joilla saadaan selvitettyä
asuinkerrostalon energiantarpeen jakautuminen ja tehontarve sekä tarvittavat lämpötilatasot vuoden tarkasteluajanjaksolla. Energiantarvetietoja on tavoitteena hyödyntää erilaisten
lämmöntuottojärjestelmien energiankulutuslaskennassa. Tarkasteltavista lämpöpumpun
lämmönlähteistä tulee selvittää, kuinka hyvin ne sopivat asuinkerrostalon lämmöntuotantoon, kuinka paljon lämpöenergiaa olisi saatavissa ja kuinka kustannustehokkaasti energiaa
olisi mahdollista hyödyntää sekä millaisia rajoitteita lämmönlähteen käyttäminen mahdollisesti asettaisi. Työn tavoitteet on koottu taulukkoon 1.

Taulukko 1. Diplomityön tavoitteet.

Lisätä tietoa lämpöpumppujen käyttämisestä rakennusten lämpöenergian tuotannossa
Selvittää lämpöpumppujärjestelmien mitoitusohjelman tekemiseen vaadittavia tietoja
Selvittää rakennuksen ostoenergian kulutuksen muodostuminen ja vaadittavat lähtötiedot
Selvittää asuinkerrostalon lämmöntuotolta vaadittavia ominaisuuksia
Selvittää lämpöpumpun lämmönlähteiden mitoitukseen vaikuttavien tekijöiden ominaisuuksia
Selvittää asuinkerrostalon lämpöpumppujärjestelmän elinkaarikustannusten muodostumista
Laskea selvitettyjen tietojen perusteella kahdelle case-tarkastelukohteelle lämmöntuoton elinkaarikustannukset eri lämmönlähdeyhdistelmillä
Tutkia laskentamenetelmän toimivuutta kahden case-tarkastelukohteen avulla
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1.3 Käsittelyn kohteet ja rajaukset
Työssä tarkastellaan eri aikakausien asuinkerrostalojen ostoenergiantarpeen muodostumista ilmanvaihdon, tilojen lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden tuotannon osalta. Pääpaino on tilojen ja käyttöveden lämmityksen ostoenergiankulutuksen tarkastelussa, jäähdytystä käsitellään hyvin pintapuolisesti. Asuinkerrostaloissa yleisimmin käytettyjen lämmitysjärjestelmien ominaisuuksia selvitetään. Tarkasteltavalla kylmäaineella toimivan lämpöpumpun käyttämä kiertoprosessi esitellään lyhyesti ja selvitetään lämpöpumpun toiminnan kannalta tärkeimmät komponentit ja niiden toimintaperiaatteet. Tarkemmin tarkastellaan lämpöpumppujärjestelmän kannalta kriittisiä mitoituspisteitä. Laskelmiin ja mittauksiin perustuvia tietoja käytetään suunniteltaessa rakennukselle lämpöpumppuun pohjautuvaa lämmitysjärjestelmää. Lämmitysjärjestelmässä käytettäville erilaisille lämmönlähteille
lasketaan energia- ja investointikustannukset, jolloin voidaan valita kohteeseen parhaiten
soveltuva kokoonpano.

Tässä diplomityössä tehtävät tarkastelut rajataan koskemaan lämpöpumppua, joka käyttää
kiertoprosessissaan kylmäainetta R410A. Kyseinen kylmäaine on nykyisin yksi käytetyimmistä tarkasteltavassa lämpöpumppukokoluokassa, jolloin on mahdollista saada luotettavia mittaustuloksia, jotka perustuvat markkinoilla olevaan laitekantaan. Tarkasteltavina
lämmönlähteinä käytetään ulkoilmaa, maaperän lämpöä, ilmanvaihdon poistoilman lämpöä
sekä kaukolämpöä. Maaperän lämmön hyödyntämisen tarkastelu rajataan energiakaivoilla
kerättävään lämpöön. Kaukolämpöä tarkastellaan vertailulämmöntuottojärjestelmänä ja
lisäksi kaukolämmön paluuvettä yhtenä lämmönlähteenä. Tarkastelut rajataan koskemaan
asuinkerrostaloja, jotka sijaitsevat Suomessa lämpötilavyöhykkeellä II. Energiankulutuksen laskennassa sovelletaan Suomen Rakentamismääräyskokoelman (Myöhemmin käytetään lyhennettä RakMK) antamia lähtöarvoja. Lisäksi tarkasteltavien lämmitysjärjestelmien tulee täyttää Suomessa käytössä olevat lainsäädännölliset vaatimukset. Työn rajaukset
on koottu taulukkoon 2.
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Taulukko 2. Diplomityön rajaukset.

Tarkastelut rajataan koskemaan asuinkerrostaloja
Tarkastelut rajataan koskemaan Suomen lämpötilavyöhykettä II
Tarkasteluissa käytetään ainoastaan vesikiertoista lämmönjakoa
Säätietoina käytetään Suomen rakentamismääräyskokoelman TRY 2012 -säätietoja
Jäähdytysenergian tarpeen sekä tuoton laskelmat rajataan työn ulkopuolelle
Tarkasteluun rajatut lämmönlähteet: ulkoilma, energiakaivot, ilmanvaihdon poistoilma, kaukolämpö

Case-tarkastelukohteita sisällytetään työhön kaksi, koska uudisrakennusten ominaisuudet
poikkeavat merkittävästi esimerkiksi 1960 - 1970 -luvuilla rakennettujen asuinkerrostalojen ominaisuuksista. Ensimmäisenä case-tarkastelukohteena toimii todellinen 1979 rakennettu opiskelija-asuntokäytössä oleva kiinteistö, joka muodostuu kahdesta erillisestä kerrostalosta. Kiinteistö on tulossa perusparannusvaiheeseen ja hankesuunnittelussa halutaan
tarkastella myös lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien muutosten kannattavuutta ja niiden
elinkaaren aikaisia kustannuksia. Toisena case-tarkastelukohteena toimii hankesuunnitelmavaiheessa oleva uudiskerrostalo, jonka lämmitysjärjestelmäksi harkitaan yhtenä vaihtoehtona hybridilämpöpumppuratkaisua. Lämmitysjärjestelmä halutaan valita ensisijassa
elinkaarikustannuksia painottaen.

2

ASUINKERROSTALON OSTOENERGIAN NETTOTARVE

Tässä luvussa selvitetään rakennuksen ostoenergiantarpeen muodostumista asuinkerrostaloissa. Kuvassa 1 on havainnollistettu rakennuksen ostoenergiantarpeen muodostumista.
Lämmitysjärjestelmien vertailemiseksi on ensin selvitettävä rakennuksen ostoenergian
nettotarpeet järjestelmittäin. Tämän jälkeen voidaan lämmitysjärjestelmien hyötysuhteiden
avulla muodostaa rakennuksen todellinen ostoenergiantarve, minkä jälkeen päästään laskemaan vuosittaisia käyttökustannuksia.
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Kuva 1. Rakennuksen ostoenergiatarpeen muodostuminen (Ympäristöministeriö 2011b, 6).

Kuvassa 2 on esitetty Suomen nykyinen asuinkerrostalojen rakennuskanta rakennusvuosien
mukaan. Edelleen yli 70 % nykyisestä asuinkerrostalokannastamme on valmistunut ennen
vuotta 1990 ja vuosien 1960 – 1989 aikana on rakennettu yli 55 % nykyisestä asuinkerrostalokannasta. Kerrostalorakentamisen huippukausi 1960- ja 1970-luvuilla selittyy suomalaisen yhteiskuntarakenteen voimakkaalla kaupungistumisella (Rakennusperintö 2012).
%
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Kuva 2. Suomen asuinkerrostalokannan jakautuminen rakennusvuosien mukaan (Tilastokeskus 2013).

Asuinkerrostalojen pääasiallinen lämmitysmuoto Suomessa on kaukolämpö. Taulukossa 3
on esitetty asuinkerrostalojen lämmitysenergiamäärät energialähteittäin vuosina 2008 –
2011 sekä energialähteiden suhteelliset osuudet asuinkerrostalojen kokonaiskulutuksesta.
Huomattavaa on, että öljyä käytetään kerrostalojen lämmittämiseen edelleen melkoisesti.
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Taulukko 3. Asuinkerrostalojen lämmitysenergianlähteet vuosina 2008 – 2011 (Tilastokeskus 2012).

vuosi
2008
2009
2010
2011

Puun
pienkäyttö
331 TJ /
0,60 %
342 TJ /
0,58 %
371 TJ /
0,58 %
324 TJ /
0,61 %

Turve
22 TJ /
0,04 %
22 TJ /
0,04 %
22 TJ /
0,04 %
18 TJ /
0,04 %

Raskas

Kevyt

polttoöljy
313 TJ /
0,57 %
331 TJ /
0,56 %
371 TJ /
0,58 %
313 TJ /
0,59 %

polttoöljy
2437 TJ /
4,43 %
2441 TJ /
4,13 %
2671 TJ /
4,16 %
2275 TJ /
4,26 %

Lämpöpumppujen
Maakaasu
886 TJ /
1,61 %
950 TJ /
1,61 %
1044 TJ /
1,63 %
580 TJ /
1,09 %

ilmaisenergia
40 TJ / 0,07
%
43 TJ / 0,07
%
47 TJ / 0,07
%
40 TJ / 0,07
%

Kaukolämpö
47113,2 TJ /
85,65 %
51008,4 TJ /
86,39 %
55630,8 TJ /
86,71 %
45914,4 TJ /
86,05 %

Lämmityssähkö
3866,4 TJ /
7,03 %
3909,6 TJ /
6,62 %
3999,6 TJ /
6,23 %
3891,6 TJ /
7,29 %

Asuinkerrostalojen
lämmitys
yhteensä
55008,6 TJ /
100 %
59047 TJ /
100 %
64156,4 TJ /
100 %
53356 TJ /
100 %

2.1 Lämmöntarve
Asuinkerrostalossa lämpöenergiankulutus voidaan karkeasti jakaa kolmeen osioon, jotka
ovat tilojen lämmitys, ilmanvaihto sekä lämpimän käyttöveden tuottaminen. Tilojen lämmityksen energiantarve muodostuu rakennuksen lämpöhäviöistä sekä vuotoilmanvaihdon
aiheuttamasta lämmitystarpeesta. Ilmanvaihdossa energiaa tarvitaan tulo-/korvausilman
lämmittämiseen. Lämpökuormat vähentävät ostoenergian tarvetta tuottamalla osan tilojen
lämmityksen ja ilmanvaihdon aiheuttamasta lämmöntarpeesta. Kuvasta 3 on nähtävissä
yleistetysti, millainen energiatase on 1960 – 1980 luvuilla rakennetuilla asuinkerrostaloilla.
Vaipan lämmöneristystaso on parantunut 1980-luvulta lähtien, jolloin jäteveden ja ilmanvaihdon lämpöhäviöt ovat suurentuneet suhteellisesti. Vuoden 2003 jälkeen rakennettujen
kerrostalojen ilmanvaihtojärjestelmä on yleensä varustettu lämmön talteenotolla, jonka
ansiosta ilmanvaihdon mukana poistuvan lämpöenergian määrä on vähentynyt merkittävästi. Tällöin jäteveden mukana viemäriin poistuvan lämpöenergian osuus rakennuksen lämmönkulutuksesta on noussut edelleen. Lämmön talteenotto jätevedestä on Suomessa edelleen harvinaista. Lämpökuormia ovat esimerkiksi ikkunoiden läpi tuleva auringon lämpösäteily, rakennuksessa oleskelevat ihmiset ja valaistuksen sekä muiden sähkölaitteiden
tuottama lämpö. Ne eivät yleensä ole hallittavissa, joten lämmitysjärjestelmät on mitoitettava tuottamaan tarvittaessa koko lämmitysteho ilman laskennallisia lämpökuormia. Toisaalta lämpökuormat kattavat yleensä merkittävän osuuden rakennuksen vuosittaisesta
energiantarpeesta, kuten kuvasta 3 on nähtävissä.
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Kuva 3. 1960 -1980 luvuilla rakennettujen asuinkerrostalojen energiatase (Virta&Pylsy 2011, 19).

Jokainen rakennus on kuitenkin yksilöllinen johtuen mm. rakentamispaikan vaikutuksista,
rakennuksen ominaisuuksista, rakennuksen asukkaiden kulutustottumuksista ja tehdyistä
remonteista, joten energiankulutuslaskelmat täytyy tehdä aina erikseen jokaiselle rakennukselle.
2.1.1 Lämpöhäviöt ja vuotoilma
Rakennuksen sisälämpötilan ollessa suurempi kuin ulkoilman lämpötila johtuu rakennuksen vaipan läpi lämpöä lämpöhäviöinä. Lisäksi ulkoilman ja sisätilojen lämpötilaerojen,
ilmanvaihdon sekä tuulen aiheuttamien paine-erojen vuoksi rakenteiden läpi tapahtuu hallitsematonta ilmavirtausta, jota kutsutaan vuotoilmaksi. Jos sisälämpötila halutaan pitää
vakiona, on lämpöhäviöt ja vuotoilman lämmittämiseen tarvittava energia tuotettava esimerkiksi lämmitysjärjestelmällä. Rakennuksen lämmityskausi on ajanjakso vuodesta, jolloin rakennuksen tiloja lämmitetään. Lämmityskauden rajalämpötilana on ulkolämpötila,
jota matalimmilla ulkoilman lämpötiloilla tarvitaan tilojen lämmitystä. Suomessa lämpökuormat riittävät lämmitystarpeen kattamiseen yleensä ulkoilman lämpötilan noustessa
+12…+15 °C yläpuolelle. (Ympäristöministeriö 2012, 15, 17.)
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Rakennuksen vaipan lämpöhäviöt lasketaan rakennusosakohtaisesti RakMK osa D5 luvun
3.2 laskentamenetelmän mukaisesti. Lämpö siirtyy vaipan läpi pääosin johtumalla, jolloin
lämpöhäviöt kasvavat lineaarisesti ulkolämpötilan laskiessa. (Ympäristöministeriö 2013.)
Kuvassa 4 on esitetty keskimääräinen ulkolämpötilan pysyvyyskäyrä säävyöhykkeille I-II.
Kuvasta on luettavissa, että vuoden aikana ulkolämpötila pysyy +0 °C yläpuolella noin 75
% ajasta. Alle -5 °C meneviä lämpötiloja on vain noin 12 % vuosittaisesta ajasta.

Ulkolämpötila [°C]
30

Säävyöhyke I
ulkolämpötilat
Lämmityskauden
rajalämpötila +12 °C

20

Sisälämpötila +21 °C

10
Lämmityskauden
pituus

0
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Kuva 4. Suomen Rakentamismääräyskokoelman säävyöhykkeiden I-II lämpötilatiedoista muodostettu ulkolämpötilan pysyvyyskäyrä. Vaakasuuntainen pistekatkoviiva kuvaa rakennuksen tavoiteltua sisälämpötilaa
+21 °C, vaakasuuntainen katkoviiva kuvaa erään rakennuksen lämmityskauden rajalämpötilaa +12 °C ja
pystysuuntainen katkoviiva osoittaa keskimääräisen lämmityskauden pituuden n. 6300 h/a.

Yleensä laskennallisissa tarkasteluissa rakennuksen vuotoilmanvaihto oletetaan vakioksi
(Ympäristöministeriö 2013, 19, 20; Ympäristöministeriö 2011b, 21, 23). Vuotoilmamäärä
määritellään laskennallisissa tarkasteluissa ilmanvuotoluvuilla n50 tai q50. Molemmat vastaavat tilannetta, jossa paine-ero rakennuksen vaipan yli on 50 Pascalia. Ilmanvuotoluku
n50 ilmoittaa vuotoilman määrän suhteessa rakennuksen tilavuuteen ja luku q50 vuotoilmamäärän suhteessa vaipan pinta-alaan. Nykyisin on siirrytty käyttämään ilmanvuotolukua
q50, koska sitä käytettäessä erikokoisten rakennusten rakenteiden ilmanpitävyys on vertailukelpoisempi kuin n50-luvulla. Rakennuksen koon kasvaessa sen tilavuus kasvaa suhteellisesti enemmän kuin vaipan ala, jonka vuoksi suurikokoiset rakennukset saavat pieniä rakennuksia pienemmän n50-luvun. Ilmanvuotoluku voidaan selvittää mittaamalla rakennuksen tiiveys standardin SFS-EN 13829 mukaisesti. Vuotoilmanvaihto riippuu osittain tuulen
aiheuttamista paine-eroista, joten ilmavuotojen määrä vaihtelee. Tuuliolosuhteet vaihtele-
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vat merkittävästi riippuen alueesta, vuodesta ja vuodenajasta (Ilmatieteenlaitos 2014). Tuulennopeuden lisäksi myös tuulen suunta ja rakennuksen geometria vaikuttavat tuulen aiheuttamien paine-erojen muodostumiseen (Sisäilmayhdistys 2008). Muuttujien suuren määrän vuoksi tarkastelussa tyydytään määrittämään vuotoilmavirralle vakioarvo RakMK osan
D5 luvun 3.3 laskentamenetelmän mukaisesti. Taulukossa 4 on esitetty tyypillisiä ilmanvuotolukujen arvoja asuinkerrostaloille.
Taulukko 4. Tyypillisiä ilmanvuotolukuja riippuen suunnittelu- ja toteuttamistavasta (Ympäristöministeriö
2013, 20).
Tyypilliset n50- Tyypilliset q50luvut asuinluvut asuinTavoiteilIlmanpitävyyden huomiointi
kerrostaloille
kerrostaloille
manpitävyys
[1/h]
[m³/(hm²)]
Saumojen ja liitosten ilmanpitävyyteen on kiinnitetty eriHyvä ilmanpityistä huomiota sekä suunnittelussa että rakennustyön
0,5 - 1,5
1,0 - 4,0
tävyys
toteutuksessa ja valvonnassa (erillistarkastus)
KeskimääräiIlmanpitävyys on huomioitu tavanomaisesti sekä suunnitnen ilmanpi1,5 - 3,0
4,0 - 8,0
telussa että rakennustyön toteutuksessa ja valvonnassa
tävyys
Ilmanpitävyyteen ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota
Heikko ilsuunnittelussa eikä rakennustyön toteutuksessa ja valvon3,0 - 7,0
8,0 - 20,0
manpitävyys
nassa

Vuonna 2009 julkaistussa Tampereen teknillisen yliopiston Rakennus- ja rakennetekniikan
laitosten sekä Teknillisen korkeakoulun Energia- ja LVI-tekniikan laitosten yhteistyöprojektina tehdyssä tutkimuksessa mitattiin vuosina 1997 – 2006 rakennettujen 16 asuinkerrostalon n50-ilmanvuotolukuja. Kerrostaloista neljä oli puurakenteisia, viisi oli betonielementtirakenteisia ja seitsemän oli betonirakenteisia, joissa oli valetut välipohjat. Kaikissa
mitatuissa talotyypeissä oli sekä pelkästään koneellisella poisto- että koneellisella tulo- ja
poistoilmanvaihtojärjestelmällä varustettuja rakennuksia. Puurakenteisten kerrostalojen
keskimääräiseksi ilmanvuotoluvun arvoksi saatiin 2,6 1/h. Betonielementtirakenteisilla
taloilla ilmanvuotoluvuksi saatiin keskimäärin 1,6 1/h. Betonirakenteiset kerrostalot, joissa
oli paikalla valetut välipohjat, olivat keskimäärin kaikkein tiiveimpiä ilmanvuotoluvun
keskiarvolla 0,7 1/h. (Vinha et al. 2009, 17, 18, 27, 28, liite 2.)
2.1.2 Ilmanvaihto
Rakennuksen sisäilmaa on vaihdettava rakenteista ja ihmisistä peräisin olevien epäpuhtauksien poistamiseksi. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaan asuinrakennuksen sisäilman olisi vaihduttava vähintään kerran kahdessa tunnissa. (Ympäristöministe-
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riö 2011a, 7, 10.) Rakennuksille tehtävissä määräystenmukaisuuden osoittavissa energialaskelmissa on käytettävä RakMK osan D3 mukaan asuinkerrostaloissa ulkoilmavirtaa 0,4
tai 0,5 dm³/(sm²) riippuen asukkaiden mahdollisuudesta ohjata ilmanvaihtoa (Ympäristöministeriö 2011b, 15, 18). Näiden ilmanvaihtokertoimien avulla laskettuja ilmamääriä voidaan käyttää uudisrakennusten lämmöntuottojärjestelmien energialaskennassa, ellei ilmanvaihtojärjestelmistä ole saatavilla parempaa tietoa.
Olemassa olevissa asuinkerrostaloissa rakennettiin 1960 – luvun alkuun asti yleisimmin
ilmanvaihtojärjestelmäksi painovoimainen ilmanvaihto. 1960-luvulta 2000-luvun alkuun
asti rakennettiin kerrostaloihin yleensä koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä. Näissä
ilmanvaihtojärjestelmissä sisältä poistettava lämmin ilma menee suoraan ulos. 2000-luvun
alkupuolelta lähtien yleistyi lämmöntalteenotolla varustetun koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän rakentaminen. (Virta&Pylsy 2011, 85.) Rakentamismääräysten mukaan lämmöntalteenotto poistoilmasta tuli pakolliseksi vuoden 2003 loppupuolella (A
27.2.2013/176, Liite 1 s. 6).

Uudisrakennuksissa on poistoilmasta otettava talteen lämpömäärä, joka vastaa 45 % poistoilman lämmittämiseen tarvittavasta lämpöenergiasta. Talteenottovaatimus on mahdollista
kompensoida lämpöhäviöitä vähentämällä. (Ympäristöministeriö 2011b, 15.) Nykyisin
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmön talteenotolla varustettuna on
kuitenkin tavallisin ilmanvaihtoratkaisu uudisrakentamisessa. Lämmön talteenoton ansiosta tilojen lämmitysjärjestelmän tehontarve pienenee oleellisesti verrattuna järjestelmään,
jossa ei ole lämmön talteenottoa (tuloilma lämmitetään kokonaan tilojen lämmitysjärjestelmällä). Osin rakenteiden kiristyneiden lämmöneristysmääräysten ja myös osin ilmanvaihdon tuloilman lämmityksen tehontarpeen pienenemisen vuoksi vuonna 2013 Energiateollisuus ry:n antamassa uudessa kaukolämmityksen ohjeistuksessa radiaattoriverkoston
menoveden mitoituslämpötila on 45 °C (Energiateollisuus ry 2013, 8). Koneellisen tulo- ja
poistoilmanvaihdon hyviin ominaisuuksiin kuuluu lämmöntalteenottomahdollisuuden lisäksi yleensä mahdollisuus tuloilman lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen.

Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde saadaan yleensä ilmanvaihtokoneen valmistajalta. Kun tiedetään tulo- ja poistoilmavirrat, lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde, ulkoilman lämpötilojen pysyvyyskäyrän muodostamiseksi tarvittavat säätiedot
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sekä lämmöntalteenottokennon jäätymisen estämiseksi asetettava jäteilman alin sallittu
lämpötila, voidaan laskea ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde sekä jälkilämmityksen tehontarve esimerkiksi Ympäristöministeriön tasauslaskentaopas 2012 mukaisesti (Ympäristöministeriö 2011c).

Kuvassa 5 on esitetty Suomen säävyöhykkeen II lämpötilatiedoista muodostetun ulkolämpötilan pysyvyyskäyrän avulla lämmöntalteenoton vaikutusta ilmanvaihdon tulo- ja jäteilman lämpötiloihin sekä jälkilämmityksen tehontarpeeseen.

Ulkoilman
lämpötila [°C]
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Kuva 5. Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vaikutuksia tulo- ja jäteilmanlämpötiloihin sekä tuloilman jälkilämmityksen tehontarpeeseen säävyöhykkeen II säätiedoilla. Oletukset: rakennuksen sisälämpötila +21 °C,
tulo- ja poistoilmavirrat 1 m³/s, lämmöntalteenottokennon lämpötilahyötysuhde 65 % ja jäteilman alin sallittu
lämpötila +3 °C. Lämmöntalteenoton tyyppi on esimerkissä ristivirtalevylämmönsiirrin, lämpötilahyötysuhteen sekä jäteilman alimman sallitun lämpötilan arvot on saatu erään ilmanvaihtokonevalmistajan mitoitusajosta.

Kuvan 5 mukaisilla oletuksilla laskettuna tuloilman jälkilämmityksen tehontarve -20 °C
ulkolämpötilassa on 28,2 kW, kun ilman lämmöntalteenottoa tehontarve on samalla ulkolämpötilalla ja tuloilmavirralla 50,3 kW. Vuodessa tuloilman jälkilämmitykseen tarvittava
lämpöenergia saadaan integroimalla käyrien sisälämpötila (+21 °C) sekä tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen välinen alue. Vuosittainen jälkilämmitysenergia olisi LTOjärjestelmällä noin 61,3 MWh ja ilman LTO:a 166,1 MWh eli vuosihyötysuhde tässä tapauksessa olisi noin 63,1 %. Esimerkissä ei ole huomioitu lämmöntalteenoton kesäaikaista
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ohitusta, joka pienentää hieman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdetta. Lämmöntalteenottoa yleensä vähennetään ulkolämpötilan noustessa riittävän korkealle (+12…+16 °C), millä
pyritään vähentämään tilojen ylilämpenemistä lämpökuormien vaikutuksesta. Kuvassa 6
on esitetty kuvaa 5 vastaavat käyrät ilmanvaihtojärjestelmälle, jossa ei ole lämmön talteenottoa. Jäteilman lämpötila pysyy samana kuin sisäilman lämpötila, koska lämmöntalteenottoa ei ole. Samoin tuloilman lämpötila seuraa ulkolämpötilaa.
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Kuva 6. Ilmanvaihdon lämpö- ja säävyöhykkeen II säätiedoilla, kun ilmanvaihtolaitteistossa ei ole lämmöntalteenottoa. Oletukset: rakennuksen sisälämpötila +21 °C, tulo- ja poistoilmavirrat 1 m³/s.

Nykyisten asuinkerrostalojen ilmanvaihtoratkaisuna on vielä hyvin yleisesti koneellinen
poistoilmanvaihtojärjestelmä, jossa on kaksi tehoasetusta. Suurimman osan ajasta ilmanvaihto käy ½- tai perusteholla ja ajoittain, lähinnä oletettuina ruoanlaittoaikoina ilmanvaihto käy 1/1- tai tehostetulla teholla. Lisäksi ilmanvaihdon tehostusasetus on yleensä rajoitettu ulkoilman lämpötilan mukaan siten, ettei tehostus kytkeydy päälle ulkolämpötilan laskiessa asetusarvon alapuolelle. Asetusarvo on saanut olla enintään 15 °C paikkakunnan mitoittavaa ulkolämpötilaa korkeampi. Tällä on saatu pienennettyä pakkasilla tilojen lämmitykseen tarvittavaa lämmitystehoa. Tällainen koneellisen poistoilmanvaihdon käyttöohje
on ollut kirjattuna rakentamismääräysten ilmanvaihtoa koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin
ainakin 1978 ja 1987 annetuissa rakentamismääräyskokoelman osissa D2. (Ympäristöministeriö 1978, 12; Ympäristöministeriö 1987, 5.) Vuonna 2003 annetussa RakMK osassa
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D2 ilmanvaihdon lämmöntalteenotto tuli pakolliseksi eikä ilmamäärien puolittamismahdollisuutta enää ollut (Ympäristöministeriö 2003). Energiankulutuksen laskentaa varten on
nykyisissä rakennuksissa selvitettävä ilmanvaihdon ilmavirrat ja käyttöajat sekä mahdollinen tehostuksen estävä pakkasraja rakennuksissa, joissa on koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä.
2.1.3 Lämpökuormat
Lämpökuormien huomioiminen on haasteellista niiden epäsäännöllisen ja hallitsemattoman
luonteen vuoksi. Laskentateknisistä syistä lämpökuormien esiintymisestä on pakko tehdä
oletuksia, joiden avulla kuormat voidaan ottaa huomioon riittävällä tarkkuudella energiankulutuslaskelmissa. Rakentamismääräyskokoelman osassa D3 on annettu lähtötiedot rakennusten energiatodistusten laskentaan. Sisäisille lämpökuormille eli valaistukselle, kuluttajalaitteille sekä ihmisten tuottamalle lämmölle on määritelty vakioarvot, että rakennukset olisivat keskenään vertailukelpoisia. Auringon säteilyteholle on säätiedoissa annettu
arvot tunneittain vaakapinnalle. Auringon aiheuttama lämpökuorma sekä muut lämpökuormat lasketaan tässä työssä säätietojen sekä rakennuksen ikkunoiden ominaisuuksien
avulla RakMK osan D5 luvun 5 mukaisesti.
2.1.4 Käyttöveden lämmitys
Lämpimän käyttöveden ominaisuuksiin kuuluvat suuri hetkellinen tehontarve sekä suhteellisen korkea lämpötila. Asuinkerrostaloissa lämpimän käyttöveden lämmittämiseen tarvittava hetkellinen teho voi olla moninkertainen verrattuna rakennuksen tilojen lämmitystehoon mitoitustilanteessa. RakMK osan D1 määräyksen 2.3.8 mukaisesti lämpimän käyttöveden lämpötilan täytyy olla vähintään 55 °C (Ympäristöministeriö 2007, 8). Määräys perustuu legionellabakteerien haitallisen lisääntymisen estämiseen lämpimän käyttöveden
verkostossa. Legionellabakteerit pystyvät lisääntymään lämpötila-alueella 25 – 45 °C ja
optimaalisin lämpötila-alue lisääntymiselle on 32 – 42 °C. Lämpötilan noustessa yli 50 °C
alkavat bakteerit tuhoutua. 90 % bakteereista tuhoutuu 50 °C lämpötilassa noin 80 – 124
minuutissa, 60 °C lämpötilassa 2 minuutissa ja 70 °C lämpötilassa bakteerikannan tuhoutuminen on lähes välitön. (Bartram et al. 2007, 30.) Yleisesti asuinkerrostalojen lämpimän
käyttöveden verkosto varustetaan kiertojohdolla, jossa veden lämpötila laskee lämpöhäviöiden johdosta. Tällöin veden lämpötila täytyy nostaa riittävän korkeaksi RakMK osan D1
määräyksen 2.3.8 täyttämiseksi. Yleinen mitoituslämpötila lämpimälle käyttövedelle kaukolämpöä käytettäessä on 58 °C (Energiateollisuus ry 2013, 8).
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Uudisrakennuksiin on täytynyt vuoden 2011 alusta lähtien asentaa huoneistokohtainen
vedenmittaus kylmälle ja lämpimälle vedelle (Ympäristöministeriö 2010). Korjausrakentamisessa huoneistokohtaisten vesimittareiden asennus kylmälle ja lämpimälle vedelle on
tullut pakolliseksi vuoden 2013 syyskuun alusta lähtien (Ympäristöministeriö 2013c, 5 §).
Mitattuun kulutukseen perustuva laskutus ei kuitenkaan ole pakollista. Jo ennen huoneistokohtaisten vesimittarien pakollisuutta rakentamisen yhteydessä on 2000-luvulla sekä uudisrakennettuihin että saneerattaviin asuinkerrostaloihin asennettu huoneistokohtaisia vedenmittauksia käyttöveden laskutuksen oikeudenmukaisemman kohdentamisen vuoksi. Lisäksi vedenkulutuksen tarkemman mittauksen on huomattu laskevan vedenkulutusta, mikä on
osaltaan vaikuttanut huoneistokohtaisten vesimittarien yleistymiseen. Yleisesti ennen
2000-lukua valmistuneissa uudiskerrostaloissa ja vesijohtosaneerauskohteissa on käytössä
vain käyttöveden kokonaiskulutuksen mittaus.

Käyttöveden ominaiskulutus vaihtelee merkittävästi asukkaiden käyttötottumuksista, vesikalusteiden varustelutasosta, laitetekniikasta, kulutusseurannasta ja kiinteistön käyttövesijärjestelmän ylläpidosta riippuen (Seppänen 2001, 247). Suomessa asukaskohtainen
vedenkulutus vaihtelee välillä 90 - 270 litraa vuorokaudessa, keskimäärin jokainen suomalainen käyttää vettä 155 l/vrk. Kuvassa 7 on havainnollistettu asuinkerrostalojen kokonaisvedenkulutuksen arvoja valmistumisvuoden mukaan. Lämmintä vettä käytetään keskimäärin 40 - 50 l/vrk henkilöä kohden. Huoneistokohtaisen vedenmittauksen ja laskutuksen on
todettu vähentävän vedenkulutusta 15 - 20 % asukasta kohden. (Motiva 2014.)

Kuva 7. Asuinkerrostalojen kokonaisvedenkulutus (Virta&Pylsy 2011, 26).
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Asuinkerrostalossa noin 40 % käyttöveden kokonaiskulutuksesta muodostuu lämpimästä
vedestä. Osuus vaihtelee 20 – 50 % vuodenajasta riippuen, koska kylmän veden lämpötila
vaihtelee maaperän lämpötilan mukaan. On myös muistettava ihmisten käyttötottumusten
vaikutus kulutukseen, esimerkiksi kesälomat voivat osaltaan selittää kulutuksen pienenemistä kesäaikana. Maaperän lämpötilan kuukausittaista vaihtelua on käsitelty tarkemmin
luvussa 3.3.2. Suurimmillaan lämpimän veden osuus on talvella, jolloin maan lämpötila on
alimmillaan. (Seppänen 2001, 247.) Taulukossa 5 on esitetty lämpimän käyttöveden kuukausikohtaista vaihtelua.

Taulukko 5. Lämpimän käyttöveden valmistamiseen käytettävän energian kuukausittainen kulutusjakauma
asuinkerrostalossa (Seppänen 2001, 247).
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Kuvassa 8 on esitetty approksimoidut kuukausittaiset kylmän käyttöveden lämpötilat, kun
maanpinnan vuotuinen keskilämpötila on 5 astetta ja kylmän käyttöveden maaperässä kulkevien putkien on oletettu sijaitsevan keskimäärin noin 2,5 metrin syvyydessä.
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Kuva 8. Kylmän käyttöveden approksimoitu lämpötila kuukausittain, kun vesijohtoverkoston keskimääräiseksi syvyydeksi oletetaan 2,5 metriä maanpinnan alapuolella ja maanpinnan vuotuinen keskilämpötila on +5
°C.
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Lämpimän käyttöveden valmistamiseen tarvittava mitoitusteho saadaan laskettua RakMK
osan D5 luvun 9.7 mukaisesti määrittämällä ensin rakennuksen lämpimän käyttöveden
mitoitusvirtaama RakMK osan D1 avulla (Ympäristöministeriö 2007).

(1)
jossa
käyttöveden lämmityksen lämpötehon tarve [kW]
veden tiheys

[kg/m³]

veden ominaislämpökapasiteetti

[kJ/(kgK)]

lämpimän käyttöveden mitoitusvirtaama

[m³/s]

lämpimän käyttöveden lämpötila

[°C]

kylmän käyttöveden lämpötila

[°C]

lämpimän käyttöveden
kiertojohdon lämpöhäviöt

[kW]

(Ympäristöministeriö 2013a, 64.)

Käyttöveden kulutus vaihtelee lisäksi päivä- sekä tuntikohtaisesti. Kulutuksen huiput tasoittuvat kiinteistön asuntojen määrän kasvaessa, koska yksittäisiä vesipisteitä käytetään
eriaikaisesti, mikä tasaa kokonaiskulutusta. (Seppänen 2001, 248.) Kuvassa 9 on esitetty
erään Lappeenrannassa sijaitsevan opiskelija-asuntokohteen lämpimän käyttöveden päivittäiset kulutukset kuukauden ajalta.
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Kuva 9. Kylmän ja lämpimän veden kulutustiedot yhden kuukauden ajalta eräästä opiskelijaasuntokohteesta, jossa on huoneistokohtainen vedenmittaus sekä veden kulutusperusteinen laskutus. Rakennus sisältää 72 kpl yksiöhuoneistoja. KV = kylmä käyttövesi, LV = lämmin käyttövesi.

Arkipäivät ja viikonloput eroavat tuntijakaumiltaan selvästi. Viikonloppuisin kulutus jakautuu arkipäiviä tasaisemmin. Arkisin kulutuspiikit sijoittuvat yleensä aamulla klo 7 ja 9
välille ja illalla klo 17 ja 20 välille. Kuvissa 10 ja 11 on esitetty eräässä opiskelijaasuntokohteessa suoritettujen tuntikohtaisten veden kulutusmittausten tuloksia, joista voidaan havaita arkipäivien ja viikonloppujen tuntijakaumien eroavaisuutta. Kyseisen opiskelija-asuntokohteen 128 asukaspaikasta oli tarkasteluajalla käytössä 115. Kohde on valmistunut vuonna 1978 ja on peruskorjattu vuonna 1997. Vesikalusteiden virtaamia on säädetty
vuonna 2013 vedenkulutuksen pienentämiseksi. Asukkaiden käyttämä vesi sisältyy kiinteään kuukausivuokraan.
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LOAS Punkkeripari 13.4 -14.4.2014 (su-ma)
m³

07.30 - 08.30

06.30 - 07.30

05.30 - 06.30

04.30 - 05.30

03.30 - 04.30

02.30 - 03.30
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00.30 - 01.30

23.30 - 00.30

22.30 - 23.30

21.30 - 22.30

20.30 - 21.30

19.30 - 20.30

18.30 - 19.30

17.30 - 18.30

16.30 - 17.30

15.30 - 16.30

14.30 - 15.30

13.30 - 14.30

12.30 - 13.30

11.30 - 12.30
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Kuva 10. Lämpimän käyttöveden tuntikulutustietoja opiskelija-asuntokohteesta viikonlopun aikana. Lämpimän veden kulutus on muodostettu kylmän veden tuntikohtaisten mittaustietojen pohjalta olettamalla lämpimän käyttöveden osuudeksi 40 % kylmän veden kokonaiskulutuksesta. Laskettu keskimääräinen kulutus
tarkastelujaksolla oli 0,19 m³/h.

LOAS Punkkeripari 15.4 -16.4.2014 (ti-ke)
m³

07.25 - 08.25
08.25 - 09.25
09.25 - 10.25
10.25 - 11.25
11.25 - 12.25
12.25 - 13.25
13.25 - 14.25
14.25 - 15.25
15.25 - 16.25
16.25 - 17.25
17.25 - 18.25
18.25 - 19.25
19.25 - 20.25
20.25 - 21.25
21.25 - 22.25
22.25 - 23.25
23.25 - 00.25
00.25 - 01.25
01.25 - 02.25
02.25 - 03.25
03.25 - 04.25
04.25 - 05.25
05.25 - 06.25
06.25 - 07.25
07.25 - 08.25
08.25 - 09.25
09.25 - 10.25
10.25 - 11.25
11.25 - 12.25
12.25 - 13.25
13.25 - 14.25
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Kuva 11. Lämpimän käyttöveden tuntikulutustietoja opiskelija-asuntokohteesta arkipäivien ajalla. Lämpimän
veden kulutus on muodostettu kylmän veden tuntikohtaisten mittaustietojen pohjalta olettamalla lämpimän
käyttöveden osuudeksi 40 % kylmän veden kokonaiskulutuksesta. Laskettu keskimääräinen kulutus tarkastelujaksolla oli 0,22 m³/h.

Kuvien 10 ja 11 rakennuskohteen laskennallinen lämpimän käyttöveden mitoitusvirtaama
on noin 1,80 dm³/s eli 6,48 m³/h. Lämpimän käyttöveden mitoitustehoksi saadaan yhtälön
1 mukaisesti, kun lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviöteho jätetään huomioimatta:
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Kuvista 10 ja 11 voidaan havaita, että mitoitusvirtaamasta jäädään huomattavasti, kun kulutusta mitataan tuntikohtaisesti. On huomioitava etteivät kiinteistön kaikki asukaspaikat
olleet käytössä. Suurimmaksi tuntikulutukseksi tarkastelujaksoilla mitattiin 13.4. klo 11.30
– 12.30 0,48 m³/h. Tehontarve tällä lämpimän käyttöveden virtaamalla on noin 28 kW.
Keskimääräinen lämpimän käyttöveden virtaama laskettuna koko tarkasteluajalta oli noin
0,20 m³/h. Tehontarve tällä virtaamalla on noin 11,7 kW. Tarkasteluajanjakso on liian lyhyt kiinteistön todellisen tunnittaisen huippukulutuksen selvittämiseen, mutta jo näiden
mittaustietojen avulla voidaan todeta, että käyttöveden lämmittämiseen käytettävää tehoa
on mahdollista pienentää huomattavasti lämminvesivaraajaa käyttämällä. Tarkemmin varaajan mitoittamista käsitellään luvussa 3.4.

Elinkaarikustannuslaskelmia varten yksinkertaistetaan käyttöveden lämmitystehon tarvetta.
Käyttöveden kulutus asetetaan laskennassa vakioksi. Asukkaiden käyttötottumuksilla on
suuri merkitys todellisen käyttövesitarpeen muodostumiseen. Käyttämällä keskimääräistä
lämpimän käyttöveden kulutusta mitoituksen perusteena päästään todennäköisesti riittävän
tarkkoihin tuloksiin, jos todellista kulutusta ei ole tiedossa. Käyttämällä sopivia kuukausittaisia kertoimia saadaan käyttöveden energiankulutusta muokattua taulukossa 5 esitetyn
mukaiseksi, jolloin kesäaikaista energiankulutuksen pienenemistä saadaan huomioitua.
Koska tiedetään huoneistokohtaisen vedenmittauksen ja laskutuksen pienentävän kulutusta,
voidaan tällaisessa kerrostalokohteessa käyttää laskennassa keskimääräistä hieman pienempää vedenkulutuksen arvoa. Lämmitystehon laskennassa huomioidaan lämpimän käyttöveden tehontarpeen muuttuminen maan lämpötilan muuttuessa käyttämällä laskennassa
kylmän käyttöveden kuukausittaisia keskiarvoja, jotka esitettiin kuvassa 8. Näin saadaan
käyttöveden lämmityksen energiantarve hieman realistisemmaksi. Vesijohdot asennetaan
yleisesti roudattomaan syvyyteen RakMK osan D1 ohjeen 2.6.6.1 mukaisesti (Ympäristöministeriö 2007, 14, 15). Roudattoman syvyyden rajat seuraavat melko tarkasti vuoden
keskimääräisen maanpinnan lämpötilan muutosrajoja, joten vesijohtoverkoston keskimääräinen syvyys maanpinnasta vaihtelee alueittain, jolloin kylmän käyttöveden kuukausittaisten keskilämpötilojen voitaneen olettaa pysyvän lähes samoina kaikilla säävyöhykkeillä.
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2.2 Lämmönjakojärjestelmä
Asuinkerrostalojen lämmönjakojärjestelmänä on useimmiten vesikiertoinen radiaattorilämmitys (Virta&Pylsy 2011, 106). Yleensä ennen 2000-lukua valmistuneissa asuinkerrostaloissa lämmönjako on toteutettu patterilämmityksellä, jossa mitoittavat lämpötilat meno/paluuvedelle ovat 80/60 °C, 80/50 °C tai 70/40 °C (Seppänen 2001, 120). Mitoitustilanteen sisälämpötilana käytetään nykyisin 21 °C. Myöhemmin mitoituslämpötiloille käytetään lyhennettyä merkintätapaa (80/60/21), joka ilmoittaa meno- (80 °C) sekä paluuveden
(60 °C) lämpötilan mitoitusulkolämpötilassa ja tietyllä sisäilman lämpötilalla (21 °C). Rakenteiden parantuneen lämmöneristyksen sekä erityisesti lämmöntalteenotolla varustetun
koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon yleistymisen ansiosta tilojen lämmityksen tehontarve on laskenut merkittävästi. Ikkunoiden lämmöneristävyyden parantumisen ansiosta ne
eivät enää aiheuta merkittävää vetohaittaa ja 2000-luvulla valmistuneissa kerrostaloissa on
voitu käyttää lämmönjakojärjestelmänä myös lattialämmitystä, joka mahdollistaa hyvin
matalan lämmityksen menoveden lämpötilan käytön suuren lämmönjakopinta-alan ansiosta. Lattialämmitysverkoston menoveden mitoituslämpötilana käytetään yleensä 45 – 30 °C.
Meno ja paluuveden lämpötilaerona käytetään lattialämmityksessä yleensä 5 – 10 °C.
(Seppänen 2001, 185.)

Lämmitysverkoston menoveden lämpötilaa muutetaan kääntäen verrattuna ulkolämpötilaan
eli ulkoilma lämmetessä menovesi viilenee. Tällöin verkoston patterien lämmönluovutustehoa kompensoidaan vastaamaan lämmitystehontarvetta ja vähennetään verkoston lämpöhäviöitä sekä tilojen ylilämpenemistä mitoitusulkolämpötilaa lämpimämmillä ulkoilman
lämpötiloilla. (Seppänen 2001, 183.) Lämmitysverkoston menoveden lämpötila tietyllä
ulkoilman lämpötilalla saadaan laskettua, kun tiedetään lämmitysverkoston mitoitusulkolämpötila sekä -sisälämpötila, meno- ja paluuveden mitoituslämpötilat sekä lämmönluovuttimen lämmönluovutuseksponentti.
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(Seppänen 2001, 179, 182.)

Asuinkerrostalossa lämmityksen mitoitustilanteen sisälämpötilana pidetään RakMK osien
D2 ja D3 mukaisesti 21 °C. Säävyöhykkeen II mitoittava ulkoilman lämpötila on -29 °C.
Lämmönluovutuseksponentti on yleisimmillä konvektoreilla ja radiaattoreilla välillä 1,20 –
1,40 (Purmo 2014). Tarkemman arvon puuttuessa, voidaan patterilämmitykselle käyttää
eksponentin arvoa 1,30 (Rakennustieto Oy 2002, 5). Lattialämmitykselle voidaan käyttää
lämmönluovutuseksponentin arvoa 1,1 (SFS EN 15316-2-3:2007). Kuvassa 12 on esitetty
erilaisilla mitoituslämpötiloilla mitoitettujen verkostojen menoveden lämpötilakäyriä.
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Lämmitysverkoston menoveden lämpötilakäyriä säävyöhykkeellä II
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Kuva 12. Yhtälön 2 avulla laskettuja lämpötilakäyriä lämmitysverkostojen menovedelle. Ylimmät viisi käyrää ovat radiaattorilämmitykselle (p=1,3) ja alin käyrä on lattialämmitykselle (p=1,1). Selitteen sulkujen
sisällä olevat lukemat ovat lämpötiloja lämmitysverkoston mitoituslämpötilassa: (verkoston menovesi/verkoston paluuvesi/huonelämpötila).

Lämmitysverkoston paluuveden lämpötila saadaan laskettua, kun tiedetään verkoston menoveden lämpötila sekä yhtälön 1 ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot.

(

)

(3)

jossa
lämmitysverkoston paluuveden lämpötila

[°C]

Kuvassa 13 on esitetty lämmitysverkostojen 45/30/21 sekä 80/60/21 meno- ja paluuveden
lämpötilakäyrät. Käyristä voidaan nähdä, että paluulämpötila lähenee menolämpötilaa ulkolämpötilan noustessa. Esimerkiksi verkostossa 80/60/21 meno- ja paluulämpötilojen ero
-29 °C ulkolämpötilassa on 20 °C, mutta ulkolämpötilan ollessa 0 °C erotus on enää 8,4
°C.
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Lämmitysverkoston meno- ja paluuveden lämpötilakäyriä
säävyöhykkeellä II
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Kuva 13. Kahden eri lämpötilatasoilla toimivan lämmitysverkoston meno- ja paluulämpötilakäyrät.

2.3 Jäähdytys
Ulkoilman lämpötilan ollessa sisälämpötilaa korkeampi johtuu rakenteiden läpi lämpöä
sisälle ja myös ilmanvaihdon tuloilma tuo lämpöä sisälle. Lisäksi rakennuksen sisäiset
lämpökuormat ja ikkunoiden läpi saapuva lämpösäteily lämmittävät tiloja. Tällöin sisälämpötila voi nousta epämukavalle tasolle sisätiloissa oleskeleville ihmisille. Hyvien sisäilmaolosuhteiden saavuttamiseksi voi olla tarpeen jäähdyttää tiloja. Lämpökuormien ollessa
suuria, voi jäähdytystarvetta ilmetä jo suhteellisen alhaisillakin ulkolämpötiloilla. Silloin
on mahdollista hyödyntää jäähdyttämiseen viileää ulkoilmaa esimerkiksi pienentämällä
ilmanvaihdon lämmöntalteenoton tehokkuutta ja kasvattamalla ilmanvaihtomäärää.

Passiivisilla jäähdytyskeinoilla on suuri vaikutus jäähdytystarpeen muodostumiseen. Passiiviset jäähdytyskeinot pyrkivät vähentämään sisälle tulevia lämpökuormia. Keinoja ovat
esimerkiksi auringonsuojalasitukset, sälekaihtimet, ulkopuoliset varjostukset tai energiatehokkaampien valaisimien ja laitteiden käyttäminen.

Jäähdytysenergian nettotarpeen laskemiseksi tarkemmin on yleensä mallinnettava rakennus
ja käytettävä dynaamisia laskentamenetelmiä, jotka ottavat huomioon myös rakenteiden
lämmönvarauskyvyn. Rakennuksen jäähdytyksen ostoenergian kulutus voidaan laskea
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jäähdytysenergian nettotarpeen avulla esimerkiksi RakMK osan D5 luvun 8 mukaisesti
(Ympäristöministeriö 2013a).

Energiakaivokenttää voidaan hyödyntää jäähdytyksessä joko suoraan tai välillisesti. Energiakaivoissa kiertävää liuosta voidaan käyttää suoraan jäähdytysverkoston kiertoaineena tai
erottaa jäähdytysverkosto ja maapiiri toisistaan lämmönsiirtimillä ja käyttää molemmissa
verkostoissa omia pumppuja. Joka tapauksessa jäähdytykseen tarvitaan vain pumppausenergiaa ja lisäksi maapiirin lämmittäminen parantaa lämpöpumpun lämpökerrointa
lämmitysenergian tuotannossa, minkä vuoksi energiakaivoja hyödyntävä jäähdytys on
energiataloudellista. Jäähdytysenergiaa voidaan tuottaa myös aktiivisesti lämpöpumpulla.
Kompressorin käyttämästä tehosta saadaan paras hyöty, jos tuotetaan samanaikaisesti sekä
lämmitys että jäähdytystehoa. Asuinkerrostaloissa on myös kesällä tarvetta tuottaa lämmintä käyttövettä, jolloin tällainen tilanne on mahdollinen. Jos lämpöpumpun lämmityksen
suorituskerroin olisi kolme, saataisiin yhtäaikaisessa lämpö- ja jäähdytysenergian tuotannossa yhdellä sähköenergian yksiköllä lämpöenergiaa kolme yksikköä ja jäähdytysenergiaa
kaksi yksikköä, jolloin lämpöpumpun suorituskerroin eli COP olisi yhteensä viisi.

3

LÄMPÖPUMPPU ASUINKERROSTALON LÄMMÖNTUOTTOJÄRJESTELMÄNÄ

Lämpöpumppu toimii lämmönsiirtokoneena, jolla voidaan siirtää lämpöä kylmävarastosta
lämpövarastoon. Lämpöpumppujen toimintaperiaate on vastaava kuin kylmälaitteissa, mutta lämpöpumpuilla tavoitteena on tuoda lämpöä tilaan, kun kylmälaitteilla lämpöä pyritään
poistamaan tilasta. Lämpöpumppujen historia alkaa kylmäaineista ja kylmäkoneista. Skotlantilainen William Cullen esitteli vuonna 1748 ensimmäisen kerran keinotekoista jäähdytystä, joka perustui eetterin höyrystymiseen alipaineessa. Menetelmä oli epätaloudellinen,
koska höyrystynyttä eetteriä ei uudelleenkäytetty nesteyttämällä sitä. Ensimmäinen kiertoprosessia hyödyntävän kylmäkoneen patentoi Jacob Perkins vuonna 1834. Kylmäaineena
siinä toimi eetteri ja koneesta löytyivät lämpöpumpun peruskomponentit: höyrystin, kompressori, lauhdutin sekä paisuntaventtiili. 1800-luvun loppupuolella kehitettiin useita kylmäaineita, joista suosituimmat olivat ammoniakki ja hiilidioksidi. Varhaiset kylmäaineet aiheuttivat usein myrkytyksiä, minkä vuoksi alettiin kehittää turvallisempia CFC-
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kylmäaineita. Ensimmäisenä markkinoille tuli 1930-luvun alussa R12, kauppanimeltään
Freon. 1970-luvulla havaittiin CFC-kylmäaineiden tuhoavan stratosfäärin otsonikerrosta,
minkä vuoksi vuonna 1987 Montrealin pöytäkirjassa sovittiin otsonikerrosta tuhoavien
aineiden käytön rajoittamisesta. (Hakala 2007.) ODP eli Ozone Depletion Potential –
arvolla kuvataan aineen otsonikerrosta tuhoavaa vaikutusta verrattuna kylmäaineeseen R11
(trikloorifluorimetaani) (EIONET 2012). 1980-luvun puolivälissä havaittiin kasvihuonekaasujen ilmakehää lämmittävä vaikutus, minkä vuoksi EU on vuodesta 2006 lähtien alkanut rajoittaa kylmäaineiden käyttöä myös niiden GWP-arvon mukaan (Hakala 2007, 30).
GWP eli Global Warming Potential –arvolla kuvataan aineen ilmastoa lämmittävää vaikutusta suhteessa hiilidioksidiin, tarkasteluaikana käytetään yleisimmin sataa vuotta (IPCC
2007, 81).

Lämpöpumpun suorituskerroin on yleisesti sitä parempi mitä pienempi on lämmönlähteen
ja pumpulla tuotettavan lämmön lämpötilaero. Tuotettavan lämmön lämpötilatasoja asuinkerrostalossa käsiteltiin luvussa 2. Rakennuksen lämmittämiseen tarvittava lämpötila riippuu lämmönjakojärjestelmän ominaisuuksista ja muuttuu myös ulkolämpötilan vaihdellessa. Lämpimän käyttöveden tuottaminen on lämpöpumpuille haasteellista, koska tarvittava
lämpötila on jatkuvasti varsin korkea. Tässä luvussa keskitytään energialaskennan kannalta
tarpeellisiin lämpöpumpun ominaisuuksiin sekä lämpöpumpulla mahdollisesti hyödynnettävien lämmönlähteiden ominaisuuksiin.

Käytettäessä lämpöpumppuja kiinteistön lämmön ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen,
on erittäin tärkeää tarkastella ja suunnitella huolellisesti lämpöpumpun yhdistäminen vesikiertoiseen lämmitysverkostoon, koska erilaisilla kytkennöillä voi olla huomattava vaikutus toteutuvaan lämpökertoimeen. Pelkästään lämpöpumpulle saatava hyvä suorituskerroin
ei välttämättä takaa rakennuksen kokonaisuutta tarkasteltaessa hyvää tulosta, koska usein
rakennuksen lämmitysenergian tuottamiseen tarvitaan lämpöpumpun lisäksi yleensä myös
muita lämmöntuottotapoja, esimerkiksi huipputehontarpeen tuottamiseksi. Lämpöpumpun
optimaalisen toiminnan mallintamiseksi kiinteistön lämmöntuotannossa on tarpeen tarkastella rakennuksen lämmöntuoton järjestelmäkokonaisuutta.
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3.1 Lämpöpumpun tekniikka ja toiminta
Lämpöpumpun toimintaperiaatetta on havainnollistettu kuvassa 14, jossa on myös esitetty
lämpöpumpun olennaisimmat peruskomponentit yksinkertaistaen.

Kuva 14. Lämpöpumpun toimintaperiaate (Virta&Pylsy 2011, 116).

Lämpöpumppu siis ottaa lämpöä höyrystimen välityksellä ja luovuttaa sen lauhduttimessa.
Lämpöpumpun suorituskerroin eli COP-luku voidaan laskea, kun tiedetään lämpöpumpun
ottama sähköteho sekä tuottama lämpöteho. Yleensä lämpöpumppuvalmistajilta on saatavissa ilma-vesilämpöpumpuille mittauksin määritettyjä taulukoituja arvoja otto- ja antotehoille ulko- sekä tuotettavan veden lämpötilan mukaan. Näiden taulukkoarvojen avulla
voidaan muodostaa lämpöpumppumallille keskimääräinen COP-käyrä tuotettavan lämpötilan sekä ulkolämpötilan lämpötilaeron funktiona. Luotettavien tulosten saamiseksi olisi
suositeltavaa käyttää laskennallisissa tarkasteluissa esimerkiksi EN 14511 –standardin mukaisia

mittaustuloksia

lämpöpumpun

COP-arvoille.

Daikin

Altherma

ilma-

vesilämpöpumpulle ilmoitettujen suoritusarvojen mukaan piirretyt COP-käyrät on esitetty
kuvassa 15. Esitetyt arvot on mitattu EN 14511 –standardin mukaisesti ja niissä on huomioitu sulatukset sekä kiertovesipumpun ottama teho (Recair Oy 2014). Esimerkkinä käytetty
lämpöpumppumalli edustaa nykyisin markkinoilla olevaa tasoa.
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Kuva 15. Ilma-vesilämpöpumpulle Daikin ERLQ014-CW1 laaditut COP-käyrät eri ulkolämpötiloilla. Käyrät
on muodostettu kyseisen lämpöpumppumallin teknisen esitteen EN 14511 –standardin mukaisesti mitattujen
tietojen mukaan, joissa on huomioitu sulatukset sekä kiertovesipumpun ottama teho.

Kuvasta voidaan selkeästi havaita ulkoilmahöyrystimen sulatusten vaikutus ulkoilmaa
lämmönlähteenään käyttävän lämpöpumpun lämpökertoimeen. Laskennallisia tarkasteluja
varten täytyy lämpöpumpun lämpökertoimen muuttumista lämpötilaeron funktiona yksinkertaistaa esimerkiksi laskemalla kuvan 15 lähtötietojen avulla lämpöpumpulle keskimääräinen lämpökerroin. Valmistaja on mitannut ja ilmoittanut valitulle lämpöpumppumallille
COP-arvot sekä sulatukset huomioiden että sulatuksia huomioimatta, jolloin lämpöpumpulle voidaan laskea keskimääräiset lämpökertoimet erikseen sulatukset huomioiden ja
ilman sulatuksia. Kuvassa 16 on esitetty kuvan 15 lämpöpumppumallille lämmönlähteen
sekä tuotettavan veden lämpötilan lämpötilaeron funktiona laskettujen keskimääräisten
COP-arvojen avulla muodostetut käyrät sekä niiden eksponentiaaliset soviteyhtälöt ilman
ulkoilmahöyrystimen sulatuksia sekä sulatukset huomioiden.
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Kuva 16. Ilma-vesilämpöpumpulle Daikin ERLQ014-CW1 lasketut keskimääräiset suorituskertoimet lämmönlähteen ja tuotettavan lämmön lämpötilaeron funktiona sekä käyrille laaditut soviteyhtälöt. Alemmissa
käyrissä on huomioitu ulkoilmahöyrystimen sulatukset, ylemmissä käyrissä sulatuksia ei ole huomioitu. Keskiarvokäyrät on muodostettu kyseisen lämpöpumppumallin teknisen esitteen EN 14511 –standardin mukaisista mittaustuloksista laskemalla.

Kuvan 16 soviteyhtälöitä voidaan käyttää energialaskennassa lämpöpumpun toiminnan
simuloimiseen. Sulatukset voidaan ottaa huomioon esimerkiksi käyttämällä lämpöpumpulle sulatukset huomioon ottavaa alempaa soviteyhtälöä määritettyä ulkolämpötilarajaa alhaisemmissa lämpötiloissa ja ylempää soviteyhtälöä korkeammilla lämpötiloilla.

Mikäli ei voida tai haluta käyttää valmiita tuotekokonaisuuksia, täytyy lämpöpumpun toimintaa mallintaa hyödyntämällä esimerkiksi käytettävän kompressorin valmistajan antamia
mittaustuloksia sekä oletuksia järjestelmän häviöille ja lämmönsiirtimien ominaisuuksille.
3.1.1 Kylmäaineen ominaisuudet
Lämpöpumpussa käytetyn kylmäaineen ominaisuudet ja kompressorin voiteluun käytettävät öljyt asettavat rajoituksia tuotettaville lämpötiloille, mikä täytyy osata ottaa huomioon
myös laskennallisissa tarkasteluissa. Kylmäaine R410A on seoskylmäaine, jossa on 50 %
kylmäainetta R32 (CH2F2 eli difluorimetaani) ja 50 % kylmäainetta R125 (CF2CHF2 eli
pentafluorietaani). R410A on lähes atseotrooppinen eli sillä on vain pieni lämpötilaliukuma (Aittomäki ja Aalto 2012, 18 - 19, 106, 114). R410A-seoskylmäaineen GWP-arvo on
noin 2090 ja ODP-arvo on 0 (Daikin 2013, 17). Osakomponentin R125 GWP-arvo on
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3500. GWP-arvon ylärajaksi tulee 2500 vuoden 2020 alusta lähtien eli kyseinen kylmäainekomponentti tulee rajautumaan pois uusista asennuksista (2014/517/EU 11 §). Kylmäkonevalmistajat ovatkin jo aloittaneet korvaavien vaihtoehtojen etsimisen ja esimerkiksi
kylmäkone- ja lämpöpumppuvalmistaja Daikin käyttää jo ainakin yhdessä markkinoilla
olevassa tuotteessaan kylmäainetta R32 puhtaana. Kylmäaineen R32 GWP-arvo on 675,
jolloin sen käyttöä saa edelleen jatkaa vuoden 2020 jälkeen kiinteissä jäähdytyslaitteissa
(Daikin 2013, 15; 2014/517/EU). Huollossa ja kunnossapidossa kylmäainetta R410A saa
vuoden 2020 jälkeen edelleen käyttää laitteissa, joiden täytöskoko on alle 40 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (2014/517/EU 13 §). Kuvassa 17 on esitetty kylmäaineen R410A log
p, h –piirros. Kylmäaineella R410A on kriittinen piste lämpötilassa 74,7 °C eli sitä suuremmassa lämpötilassa aineella ei ole nestemäistä olotilaa.

Kuva 17. Kylmäaineen R410A log p,h –piirros (Aittomäki ja Aalto 2012, 405).

3.1.2 Kompressorien ominaisuudet
Nykyaikaisilla kylmäaineen nesteruiskutuksella varustetuilla kierukkakompressoreilla
päästään kylmäaineella R410A enimmäislauhdutuslämpötiloihin 55 - 68 °C ulkolämpötilaalueella -30…+25 °C (Emerson Climate Technologies GmbH 2014, 4; Danfoss 2014, 2).
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Kuvassa 18 on esitetty toimintalämpötila-alueet eräille Danfossin valmistamille nykyaikaisille lämpöpumppukäyttöön optimoiduille kierukkakompressoreille, joissa on ns. ruiskutusvälijäähdytys.

Kuva 18. Esimerkki kompressorivalmistajan antamasta kompressorien sallituista toimintalämpötila-alueista
(Danfoss 2014, 2).

On huomioitava, että kuvassa 18 esitetyt lämpötilat ovat kylmäaineen lämpötiloja kompressorien liitännöissä eli energialähteen lämpötila sekä tuotettava lämpötila riippuvat vielä
lauhduttimien ja höyrystimien asteisuuksista.

Kompressorivalmistajat tuottavat valmistamilleen kompressoreille taulukkoja, joista selviävät tietyillä oletuksilla (esimerkiksi kylmäaineen alijäähtyminen lauhduttimessa sekä
tulistuminen höyrystimessä) kompressorin anto- ja ottotehot tietyillä höyrystymis- ja lauhdutuslämpötiloilla. Taulukkojen avulla voidaan laskea saavutettavien lämpökertoimien
arvot, mutta edelleen on otettava huomioon lämmönsiirtimien asteisuudet sekä mahdollisten sulatusjaksojen vaikutus ennen kuin saadaan laskettua käyttökelpoiset lämpökertoimien
arvot kompressorin ollessa todellisen lämmitysjärjestelmän osana. Kompressorit ovat olleet voimakkaan kehityksen kohteena ja käyttöalueet ovat laajentuneet merkittävästi erityisesti pienillä ulkoilman lämpötiloilla.
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3.1.3 Tulistusenergia
Lämpöpumpun ominaisuuksiin kuuluu kylmäainehöyryn tulistuminen kompressorin puristuksen aikana. Tulistuneen kylmäainehöyryn lämpötila puristuksen jälkeen voi olla huomattavasti lauhdutuslämpötilaa korkeampi, esimerkiksi lauhdutuslämpötilan ollessa 55 °C
voi kuumakaasun lämpötila puristuksen jälkeen olla yli 100 °C. Tällöin lämpöpumpulla
voidaan tuottaa erillistä tulistuksen poistoa hyödyntämällä kuumempaa vettä kuin lauhdutuslämpötila antaisi olettaa. Kuvassa 19 on esitetty esimerkki kiertoprosessista log p, h –
koordinaatistossa. Lauhtumislämpötilaksi on valittu 50 °C ja höyrystymislämpötilaksi -4
°C. Mikäli lauhduttimen ja höyrystimen asteisuuksiksi on valittu 5 °C, on lämmönlähteen
lämpötila +1 °C ja lämpöpumpulta saatavan veden lämpötila 45 °C. Mikäli kompressori
olisi ideaalinen, olisi kylmäaine puristuksen jälkeen tilassa 2s, jossa entropia on sama kuin
pisteessä 1. Pisteen 2. sijainti voidaan laskea, jos tiedetään kompressorin isentrooppihyötysuhde.
(

)

(4)

jossa
kompressorin isentrooppihyötysuhde

[-]

kylmäaineen entalpia pisteessä 1.

[kJ/kg]

kylmäaineen entalpia pisteessä 2.

[kJ/kg]

kylmäaineen entalpia pisteessä 2s.

[kJ/kg]

Kuvan 19 tilanteessa saadaan yhtälön 4 avulla selville
entalpia-arvot pisteissä
(

ja

lukemalla piirroksesta tarvittavat

:

)

Kuvasta saadaan luettua

ja

. Kylmäaineen lämpötila

puristuksen jälkeen on noin 107 °C. Kiertoprosessin lämpökertoimeksi saadaan:

Lämpöpumppujärjestelmän todellinen kylmäkerroin jää huonommaksi muun muassa tarvittavien apulaitteiden sähkönkulutuksen vuoksi. Jos tulistuneen kylmäaineen lämpöä haluttaisiin käyttää lauhdutuslämpötilaa (50 °C) kuumemman veden tuottamiseen niin, että
tulistuksen poiston jälkeen kylmäaineen lämpötila olisi 70 °C (kuvassa 10 piste 3.), saataisiin tulistuksen poistosta energiaa:
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mikä on noin 19,5 % osuus lämpöpumpun tuottamasta kokonaistehosta. Todellisuudessa
puristuksen loppulämpötila on esitettyä jonkin verran pienempi johtuen kompressorin lämpöhäviöistä ympäristöön. Kuitenkin oletettavasti tulistuksen osuus olisi noin 15 % kuvan
19 tilanteessa, mitä voidaan pitää merkittävänä. Käytännössä lämmöntuottolaitteiston
suunnittelussa ja mitoituksessa kannattaa tulistusenergian hyödyntäminen huomioida. Jos
tulistuslämpöä hyödynnetään optimaalisesti voi olla mahdollista laskea lauhdutuslämpötilaa, jolloin lämpöpumpun suorituskerroin paranee. Tulistuneen kylmäaineen lämpötila puristuksen jälkeen vaihtelee kuitenkin voimakkaasti riippuen lämmönlähteen ja tuotettavan
lämpötilan lämpötilaeron vaihdellessa, joten tulistusenergian huomioiminen laskennassa
monimutkaistaa laskentaa huomattavasti. Käytännössä saatavissa olevan tulistusenergian
selvittäminen vaatisi mittauksia sekä hyvin tarkkaa lämpöpumpun kompressorin ominaisuuksien selvittämistä. Tästä syystä tulistusenergia otetaan huomioon laskennassa lauhdutuslämpötilaa vastaavana.

Kuva 19. Esimerkki kiertoprosessista kylmäaineella R410A log p, h –tasolla. Pisteiden selitys: 1. kylmäaineen tila kompressorin imuyhteessä. 2s. kylmäaineen tila isentrooppisen puristuksen jälkeen. 2. kylmäaineen
tila puristuksen jälkeen, kun kompressorin isentrooppihyötysuhde on 0,60. 3. kylmäaineen tila tulistuksen
poiston alalämpötilarajalla 70 °C. 4. kylmäaineen tila lauhduttimen jälkeen. 5. kylmäaineen tila paisunnan
jälkeen. 6. kylmäaineen tila höyrystimen jälkeen.
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3.2 Lämmönlähteet
Tässä osiossa paneudutaan tarkasteluun valittujen lämpöpumpulla hyödynnettävien lämmönlähteiden ominaisuuksiin, jotka on huomioitava energiankulutuksen laskennassa ja
lämmöntuottolaitteiston suunnittelussa.
3.2.1 Ulkoilma
Käytettäessä ulkoilmaa lämpöpumpun lämmönlähteenä seuraa höyrystyslämpötila luonnollisesti ulkolämpötilaa. Höyrystimen lämmönsiirto-ominaisuudet ratkaisevat kuinka suureksi lämmönsiirtimen asteisuus eli ulkoilman ja kylmäaineen välinen lämpötila-ero kasvaa.
Ulkoilman toimiessa lämmönlähteenä erikoisuutena on höyrystimen huurtuminen ulkoilmassa olevan kosteuden tiivistyessä ja jäätyessä höyrystimen lamelleihin. Huurtuminen on
voimakkainta ulkoilman lämpötilan ollessa -7 °C ja +7 °C välillä, koska ilmankosteus on
silloin suurimmillaan (Daikin 2014, 6). Huurretta voi muodostua höyrystimeen ulkoilman
lämpötilan ollessa yli 0 °C, jos höyrystimen pintalämpötila laskee alle 0 °C höyrystyvän
kylmäaineen vaikutuksesta. Höyrystimeen kertyvä huurre toimii eristeenä ja heikentää
höyrystimen lämmönsiirto-ominaisuuksia. Huurtuminen nostaa ulkoilman ja kylmäaineen
lämpötilaeroa eli höyrystimen asteisuus kasvaa, jolloin lämpöpumpun lämpökerroin pienenee. Ulkoilmahöyrystimien valmistajat ottavat huurtumisen huomioon lämmönsiirtimien
mitoituksessa. Huurre on sulatettava ajoittain, ettei lämmönsiirto heikkene liikaa. Sulatus
tehdään yleensä kääntämällä kylmäaineen virtaussuunta tai lämmittämällä höyrystintä sähkövastuksella. (Motiva 2012, 6.) Sulatukseen käytettävä energia laskee myös lämpöpumpun suorituskerrointa, mikä on huomioitava energiankulutuslaskennassa. Markkinoilla on
myös sulatusratkaisuja, joissa kompressorin käydessään tuottamaa hukkalämpöä varastoidaan kompressorin ympärillä olevaan lämpöakkuun, josta se sulatuksen aikana puretaan
sulattamaan höyrystinkennoon kertynyt huurre (Daikin 2014, 6). Tällainen sulatusratkaisu
parantaa lämpökertoimen arvoa verrattuna sähkösulatukseen tai kylmäainekierron kääntämiseen, koska siinä hyödynnetään hukkaenergiaa, joka olisi muutoin menetetty.
3.2.2 Maaperä
Maalämpö on pääosin maa- ja kallioperään sekä vesistöihin sitoutunutta auringon lämpöenergiaa. Maaperän lämpöä on mahdollista hyödyntää lämpöpumpuilla useilla tavoilla:
pintamaahan voidaan kaivaa noin 1 metrin syvyyteen vaakaputkisto, vesistöön voidaan
upottaa keruuputkisto tai kallioperään voidaan porata energiakaivoja, joista lämpö kerätään. (GTK 2013, 31.) Tonttikoko rajaa yleensä pois vaakaputkiston rakentamisen omako-
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titalokokoluokkaa suuremmissa kohteissa. Vesistölämmön hyödyntäminen edellyttää luonnollisesti soveltuvaa vesistöä rakennuksen läheisyydessä. Vaatimuksena on yli kahden
metrin syvyys heti rannan läheisyydestä lähtien (Motiva 2013b). Vesistölämmön hyödyntäminen on melko poikkeuksellista, minkä vuoksi se on rajattu tarkasteluista pois pintamaaputkiston ohella. Maalämmön hyödyntämistä tarkastellaan siis yksinomaan energiakaivojen näkökulmasta. Energiakaivon rakenne on esitetty kuvassa 20.

Kuva 20. Energiakaivon rakenne (Ympäristöministeriö 2013b, 35).

Energiakaivojen poraamiseen voidaan vaatia erilaisia lupia riippuen kaivojen sijainnista.
Kunta voi rakennusjärjestyksessään esittää lupaehtoja energiakaivoille. Ellei kunta ole
määritellyt toisin, tulee maalämpöjärjestelmän rakentamiselle hakea maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa. Jos rakentaminen voi aiheuttaa vaaraa vedenhankinnalle tai pohjavedelle, tarvitaan järjestelmän rakentamiseksi vielä vesilain mukainen lupa. (Ympäristöministeriö 2013b, 14.)
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Maanpinnan lämpötila vaihtelee vuoden aikana merkittävästi ulkolämpötilan mukaan, mutta noin 14 – 16 metrin syvyydessä maan lämpötila vakautuu maanpinnan vuotuisen keskilämpötilan mukaiseksi (GTK 2014a). Maanpinnan vuotuiset keskilämpötilat Suomessa on
esitetty kuvassa 21.

Kuva 21. Maanpinnan vuotuinen keskilämpötila Suomessa (GTK 2014a).

Maaperän lämpötila nousee noin 15 metrin syvyydestä alaspäin geotermisen gradientin
mukaan, joka on Suomessa noin 1 °C / 100 m. Kuvassa 22 on esitetty esimerkki häiriintymättömän maaperän lämpötilan muuttumisesta syvyyden mukaan, kun maaperän vuotuinen keskilämpötila on +5 °C.
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Kuva 22. Häiriintymättömän maaperän lämpötilan muuttuminen Suomessa syvyyden ja vuodenajan mukaan,
kun maanpinnan vuotuinen keskilämpötila on 5 °C (GTK 2013, 32).

Kallioperästä saatava energia määräytyy porareiän ja kallion ominaisuuksien mukaan. Kallion lämmönjohtavuus vaihtelee merkittävästi, esimerkiksi graniitin lämmönjohtavuus on
keskimäärin noin 3,4 W/mK ja kiilleliuskeen noin 2,0 W/mK. Lisäksi lämmönsiirtoon vaikuttavat pohjavesiolosuhteet vaihtelevat paikallisesti. Termisen vastetestin eli TRTmittauksen avulla voidaan energiakentän koosta riippuen määrittää joko yhden tai muutaman energiakaivon avulla energiakentälle suunnitellun maaperän tehollinen lämmönjohtavuus, johon vaikuttavat kallion lämmönjohtavuus, veden virtaus porareiässä sekä energiakaivon lämpövastus. Kaivon lämpövastus on lämpöpumpulle menevän liuoskierron ja kallion välinen lämmönsiirtymisvastus (Ympäristöministeriö 2013b, 31). TRT-mittauksen
avulla voidaan määrittää suurin teho, jolla energiaa pystytään siirtämään lämpökaivosta
lämpöpumpulle. Rototec Oy:n suorittamien mittausten perusteella kaivon lämpövastus
vaihtelee välillä 0,10 – 0,14 Km/W. Energiakaivon halkaisijan kasvaessa kasvaa myös kai-
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von lämpövastus, koska etäisyys keruuputken pinnasta kallion pintaan kasvaa (Rototec Oy
2014a). Jos kiinteistön lämmitykseen tarvitaan useita energiakaivoja tai lämmöntarve vaihtelee huomattavasti esimerkiksi runsaan jäähdytystarpeen vuoksi, tulisi lämmönkeräyskentän toiminta mallintaa käyttäen hyväksi TRT-mittauksen tuloksia ja tarkoitukseen sopivaa
energiasimulointiohjelmaa (GTK 2011). Kaivokentän mallintaminen kannattaa pienissäkin
kentissä käyttäen oletettavia arvoja maaperän lämmönjohtavuudelle ja kaivon lämpövastukselle. Hyvät tiedot rakennuksen oletetuista energian- ja tehontarpeista ovat oleellisia
lähtötietoja, joista riippuu suuresti simulointien paikkansapitävyys. Yleistäen TRT-mittaus
kannattaa suorittaa, jos arvioitu kaivomäärä ylittää 10 energiakaivoa, tarvittava lämpöpumpputeho ylittää 100 kW tai olosuhteiden ollessa haastavia, kuten suositeltuja lyhyemmät kaivojen etäisyydet tai tiedossa oleva mahdollisuus rakentamispaikan kallioperän suurelle kivilajivaihtelulle. (GTK 2014b.) TRT-mittauksella ja energiakaivojen simuloinnilla
pystytään optimoimaan energiakaivojen määrä sekä syvyys ja voidaan välttää keräyskentän
ali-/ylimitoittaminen. (GTK 2011.) Rototec Oy:n suorittamien noin 80 erillisen TRTmittauksen perusteella kallion lämmönjohtavuus vaihtelee Suomessa välillä 2,4 – 4,1
W/mK, tavallisimmin vaihteluväli on ollut 2,5 – 3,5 W/mK (Rototec Oy 2014a). Kuvassa
23 on havainnollistettu yksittäisestä energiakaivosta saatavaa energiamäärää kallioperän
lämmönjohtavuuden funktiona.
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Kuva 23. Suuntaa antava kuvaaja yksittäisen energiakaivon lämpöenergian tuotosta vuositasolla kallioperän
lämmönjohtavuuden funktiona (Rototec 2014a).

Energiakaivon teholliseksi syvyydeksi voidaan laskea vain osuus, jossa lämmönsiirtoputkien ja porareiän seinien välinen tila on lämmönsiirtoaineen täyttämä, jolloin lämmön johtuminen kallioperästä lämmönsiirtoputkiin on mahdollista. Yleensä Suomessa pohjavesi
toimii lämmönsiirtoaineena lämmönkeruuputkien ja kallion välillä. Jos pohjaveden pinta
on hyvin syvällä, voidaan kaivoa joutua täyttämään esimerkiksi bentoniittisavella tai betonilla. Kaivo voidaan joutua täyttämään myös, jos energiakaivo porataan pohjavesialueelle
ja eri pohjavesikerrostumien sekoittuminen halutaan estää (Ympäristöministeriö 2013b, 27,
30.)

Lähekkäin sijaitsevat lämpökaivot vaikuttavat toisiinsa pienentäen lämmönsaantia. Esimerkiksi vinoporauksessa osuudet, joissa reikien etäisyys toisistaan on alle 15 metriä pienentävät energiansaantia niin paljon, ettei näille osuuksille kannata laskea energian tuotantoa ollenkaan. Porattavia reikiä on syvennettävä riittävästi tai porattava lisäreikiä korvaamaan nämä osuudet. (Ympäristöministeriö 2013b, 30.)

Erään Etelä-Suomessa sijaitsevan esimerkkikohteen energiakaivokentälle tehdyn mallinnuksen tulokset ovat nähtävissä kuvassa 24. Alkuarvoina on käytetty kohteessa suoritetun
TRT-mittauksen tuloksia sekä saatuja energian- ja tehontarpeen tietoja. Maaperän lämmön-
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johtolukuna on käytetty 3,50 W/Km, kaivon lämmönvastuslukuna 0,14 Km/W ja kaivojen
keskilämpötilana ennen käyttöönottoa 8,85 °C. Laskennassa käytetty kiinteistön vuosittainen lämmöntarve lämpöpumpulta on 630 MWh, josta 110 MWh on lämpimän käyttöveden
tuottamiseen kuluvaa energiaa. Enimmäisteho lämpöpumpulta on 166 kW. Jäähdytystarvetta kiinteistöllä on vuosittain 30 MWh maksimiteholla 60 kW. Lämpökertoimen vuosittaiseksi keskiarvoksi järjestelmälle haluttiin 3,2. Simuloitavaan energiakaivokenttään valittiin yhteensä 15 kaivoa suorakulmion muotoiseen muodostelmaan, jossa on viisi kaivoa
kolmessa rivissä. Kaivojen aktiivisyvyys on 288 metriä ja etäisyydet toisistaan ovat keskimäärin 20 metriä. (Rototec Oy 2014b.)

Kuva 24. Etelä-Suomessa sijaitsevan kohteen energiakaivokentän vuosittaisten lämpötilojen simulointitulokset, kun kaivokenttä on ollut käytössä 20 vuotta. Kuvaajasta on luettavissa sekä kentän keskimääräiset lämpötilat kuukausittain että lämpötilat käytettäessä lämmityksen ja jäähdytyksen huipputehoja. (Rototec Oy
2014b.)

3.2.3 Kaukolämpö
Kaukolämpö on merkittävä lämmitysjärjestelmä nykyisissä asuinkerrostaloissa ja yleensä
todennäköisin kilpailija lämpöpumppujärjestelmille asuinkerrostaloissa. Kaukolämmön
kustannusrakenteesta, jossa kiinteät kustannukset ovat merkittäviä, johtuen se soveltuu
melko huonosti perinteisen ulkoilma-vesilämpöpumppujärjestelmän tukilämmitysmuodoksi korkean mitoituslämpötilan lämmitysverkostoissa. Tällaisessa järjestelmässä lämpöpumppu sammutetaan kokonaan kovimpien pakkasjaksojen ajaksi ja kaikki tarvittava lämpö otetaan kaukolämmitysverkostosta. Niinpä sopimusvesivirta ei muutu lämpöpumppuinvestointia edeltäneeltä ajalta, jolloin kiinteiden kustannusten merkitys energialaskussa ko-
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rostuu entisestään ja investoinnin riittävän nopeaksi kattamiseksi vaadittavia kustannussäästöjä voi olla vaikeaa saada.

Lämpöpumpulla olisi myös mahdollista kasvattaa kaukolämpöveden jäähtymää, jolloin
samalla sopimusvesivirralla saadaan rakennuksen käyttöön suurempi teho. Tällöin tarvittavaa sopimusvesivirtaa olisi mahdollista pienentää, jolloin sopimusvesivirtaan sidottu kiinteä vuosimaksu voisi laskea. Käytännössä laskutuksessa käytettävä sopimusvesivirta täytyy
neuvotella kaukolämmöntuottajan kanssa. Pöyryn tekemässä selvityksessä todettiin, ettei
yksittäiselle kaukolämmön kulutuspisteelle ainakaan nykyisin ole tarvetta asettaa rajoituksia kaukolämpöveden jäähtymälle, koska paluuveden lämpötila tasoittuu verkostossa keskimäärin noin 50 °C:een ennen voimalaitosta. Päinvastoin yhteenvedossa suositeltiin kaukolämpöyhtiöitä laatimaan kustannuskannustimia asiakkaille jäähtymän parantamiseksi.
Paremman kaukolämpöveden jäähtymän ansiosta virtaama pienenee ja kaukolämpöveden
pumppaamiseen tarvittava energia pienenee. Viileämmän kaukolämmön paluuveden vaikutuksena kaukolämpöverkoston lämpöhäviöt pienenisivät ja savukaasupesurilla varustetun
voimalaitoksen savukaasujen lämmöntalteenotto tehostuisi hieman. Lämmön ja sähkön
yhteistuotantolaitoksessa paluuveden parempi jäähtymä mahdollistaa laitoksen sähköntuotannon lisäämisen. (Pöyry 2010, 12, 13, 19, 55 - 57.)
3.2.4 Ilmanvaihdon poistoilma
Suuri osa nykyisestä kerrostalokannasta on varustettu koneellisella poistoilmanvaihtojärjestelmällä, jossa asunnoista poistettava lämmin ilma puhalletaan suoraan ulkoilmaan. Yksi
vaihtoehtoisista tavoista ottaa poistoilman mukana poistuvaa lämpöä talteen on ns. poistoilmalämpöpumppu. Poistoilmasta lämpöpumpulla otetulla energialla voidaan lämmittää
esimerkiksi rakennuksen käyttövettä ja lämmitysverkoston paluuvettä. Siirrettäessä poistoilman lämpöä lämpöpumpulla vältytään usein suuritöiseltä tuloilmakanaviston rakentamiselta. Toisaalta asumisviihtyvyys ei parane, kun tuloilma tuodaan edelleen suoraan
lämmittämättömänä ulkoa asuintiloihin. Lämpöpumpun höyrystinpatteri sijoitetaan ilmanvaihtojärjestelmän poistoilmavirtaan (Seppänen 2001, 380). Asuinkerrostalon poistoilman
lämpötila pysyy koko lämmityskauden ajan melko vakiona, jolloin lämpöpumpun lämpökerroin pysyy hyvänä vuoden ympäri. Poistoilman energia ei riitä rakennuksen koko lämmöntarpeen tyydyttämiseksi eli poistoilman lisäksi tarvitaan myös aina jokin toinen lämmönlähde (Virta&Pylsy 2011, 124).
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Poistoilma on energianlähteenä tasainen ja energian saanto on suhteellisen hyvin ennakoitavissa. Poistoilmasta lämpöpumpulla hyödyksi saatava energia riippuu höyrystymislämpötilasta, höyrystimen rakenteesta, poistoilman lämpötilasta ja kosteudesta. Kuvissa 25 ja 26
on esitetty kostean ilman h, x –diagrammissa eli Mollier-piirroksessa poistoilman kosteuden vaikutusta lämpöpumpun höyrystimessä tapahtuvaan poistoilman jäähtymiseen. Molemmissa tapauksissa on sama poistoilman lämpötila +21 °C, höyrystimen pinnan lämpötila 0 °C sekä ilman lämpötila höyrystimen jälkeen +3 °C. Lämmönsiirtoa heikentävää ja
ajoittaista sulatusta vaativaa huurretta ei tällöin muodostu höyrystimen pintaan. Jos höyrystimen lämpötila on alle kastepistelämpötilan (pisteessä 2), kondensoituu ilmasta vesihöyryä
jäähdyttävälle pinnalle. Ilma ei koskaan jäähdy täysin höyrystimen pinnan lämpötilaan
(kuvissa piste 3) vaan ideaalisessa tapauksessa ilman tila asettuu lähtötilan (piste 1) ja höyrystimen pinnan tilan (piste 3) väliselle suoralle (piste 4). Pisteen 3 ja 4 välinen etäisyys
riippuu höyrystimen lämmönsiirto-ominaisuuksista. (Seppänen 1996, 195.) Todellisessa
jäähdytysprosessissa ilma jää kuitenkin ideaalitapausta kosteammaksi (piste 5), koska höyrystimen pintalämpötila ei pysy vakiona koko höyrystimen pinnalla. Kylmäaineen lämpötila pysyy vakiona höyrystimessä, mutta ilmapuolella lämpövirran suuruus vaihtelee patterin
syvyyden suhteen. Ilma voi myös jakautua epätasaisesti patteripinnalle, jolloin lämpövirta
voi vaihdella myös patterin leveys- ja korkeussuunnassa. (IV Produkt AB 2011, 18.) Ilman
todellinen tila jäähdytyspatterin jälkeen on arvioitu laskemalla pisteiden 1 ja 2 lämpötilojen
keskiarvo, minkä jälkeen pisteiden 1 ja 2 väliseltä suoralta tästä lämpötilasta on vedetty
katkoviiva höyrystimen tilaan ja lopulta luetaan ilman tilan arvot lämpötilassa patterin jälkeen (+3 °C).
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Kuva 25. Poistoilman jäähtyminen piirrettynä kostean ilman Mollier-käyrästöön, tilapisteet:
1. poistoilman lämpötila ennen höyrystintä +21 °C, suhteellinen kosteus 30 % ja entalpia 32,8
kJ/kg.
2. poistoilman kastepiste +2,7 °C.
3. lämpöpumpun höyrystimen pinnan lämpötila 0 °C, suhteellinen kosteus pinnalla 100 %.
4. jäteilman tila ideaalisessa jäähdytyksessä höyrystimen jälkeen (+3 °C RH 82,9 %, 12,8 kJ/kg).
5. arvioitu todellinen jäteilman tila lämpöpumpun höyrystimen jälkeen (+3 °C RH 84,9 %, 13,0
kJ/kg).
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Kuva 26. Poistoilman jäähtyminen piirrettynä kostean ilman Mollier-käyrästöön, tilapisteet:
1. poistoilman lämpötila ennen höyrystintä +21 °C, suhteellinen kosteus 45 % ja entalpia 38,7
kJ/kg.
2. poistoilman kastepiste +8,6 °C.
3. lämpöpumpun höyrystimen pinnan lämpötila 0 °C, suhteellinen kosteus pinnalla 100 %.
4. jäteilman tila ideaalisessa jäähdytyksessä höyrystimen jälkeen (+3 °C RH 90,2 %, 13,6 kJ/kg).
5. arvioitu todellinen jäteilman tila höyrystimen jälkeen (+3 °C RH 94,0 %, 14,1 kJ/kg).

Esimerkiksi ilmamäärällä 1 m³/s laskettuna saadaan lämpöpumpulla poistoilmasta talteenotettavaksi tehoksi kuvan 25 oletuksilla noin 24,4 kW ja kuvan 26 oletuksilla noin 30,3
kW. Poistoilman kosteudella on siis huomattava vaikutus poistoilman hyödynnettävissä
olevaan energiasisältöön. Ideaalisen ja arvioidun todellisen jäähdytysprosessin välinen ero
saatavan tehon suhteen on kuvan 25 tapauksessa 1 % ja kuvan 26 tapauksessa 2 %, joten
kovin merkittävää virhettä ei tapahdu vaikka laskennallisissa tarkasteluissa käytettäisiin
ideaalisen prosessin arvoja. Merkittävämpi epävarmuus kohdistuu poistoilman kosteuspitoisuuteen, joka voi vaihdella huomattavasti riippuen muun muassa asukkaiden asumistottumuksista. Kosteutta kondensoituisi ilmamäärällä 1 m³/s kuvan 25 tapauksessa noin 2,8
dm³/h ja kuvan 26 tapauksessa noin 11,3 dm³/h. Suuren kosteustuoton vuoksi poistoilma-
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lämpöpumpun höyrystin on viemäröitävä huolellisesti, ettei vesi aiheuta vahinkoja rakenteisiin esimerkiksi jäätyessään ulkoilman ollessa pakkasen puolella.

Poistoilmasta saatavan lämpöenergian laskennassa oletetaan poistoilman lämpötilan pysyvän lämmityskaudella vakiolämpötilassa +21 °C riippumatta ulkoilman lämpötilasta. Poistoilman suhteellisen kosteuspitoisuuden taas oletetaan muuttuvan ulkolämpötilan mukaan
siten, että ulkolämpötilassa -30 °C poistoilman suhteellinen kosteus on noin 15 % ja ulkolämpötilassa +30 °C se on noin 55 %. Oletusta voi puolustaa, koska tiedetään ulkoilman
kosteuspitoisuuden pienenevän voimakkaasti lämpötilan laskiessa, kun taas asukkaiden
aiheuttama kosteuslisä sisäilmaan voi pysyä melko tasaisena koko lämmityskauden. Kuvassa 27 on esitetty poistoilman laskennassa oletettu suhteellinen kosteuspitoisuus ulkoilman lämpötilan funktiona.
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Kuva 27. Oletettu poistoilman suhteellisen kosteuden arvo ulkolämpötilan suhteen poistoilman lämpösisällön laskennassa.

Kuvassa 28 on esitetty poistoilmasta saatavissa olevaa lämmitysenergiaa erilaisilla ilmankosteuksilla sekä jäteilman lämpötiloilla lämmön talteenottokennon jälkeen. Höyrystymislämpötilan on oletettu olevan 5 °C jäteilman lämpötilaa alhaisempi. Käyrät on laadittu piirtämällä prosessit Mollier-käyrästöön ja lukemalla eri pisteiden arvot piirroksesta.
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Kuva 28. Poistoilman lämmöntalteenottokennosta hyödyksi saatava energia erilaisilla poistoilman suhteellisilla kosteuspitoisuuksilla sekä jäteilman lämpötiloilla. Höyrystymislämpötila talteenottokennossa on 5 °C
alhaisempi kuin jäteilman lämpötila kennon jälkeen.

Lineaariset approksimoinnit kuvan 28 käyrille käyttäen hyväksi pienimmän neliösumman
menetelmää on esitetty taulukossa 6.

Taulukko 6. Kuvan 18 käyrille pienimmän neliösumman menetelmällä laaditut lineaaristen approksimaatioiden kaavat poistoilmasta saatavalle lämpöenergialle.

Kosteuskäyrä
RH 55 %
RH 50 %
RH 45 %
RH 40 %
RH 35 %
RH 30 %
RH 25 %
RH 20 %
RH 15 %

Lineaarinen approksimaatio
Δh poistoilma = -1,756*(jäteilman lämpötila) + 33,97
Δh poistoilma = -1,722*( jäteilman lämpötila) + 32,34
Δh poistoilma = -1,642*( jäteilman lämpötila) + 30,54
Δh poistoilma = -1,528*( jäteilman lämpötila) + 28,46
Δh poistoilma = -1,43*( jäteilman lämpötila) + 26,65
Δh poistoilma = -1,3*( jäteilman lämpötila) + 25,35
Δh poistoilma = -1,14*( jäteilman lämpötila) + 23,30
Δh poistoilma = -1,072*( jäteilman lämpötila) + 22,04
Δh poistoilma = -1,006*( jäteilman lämpötila) + 21,17

Jäteilman lämpötilasta ja poistoilman suhteellisesta kosteudesta riippuvalle kulmakertoimelle saadaan muodostettua kuvassa 29 esitetty käyrä, jonka lineaarisen approksimaation

57

yhtälöllä voidaan ratkaista poistoilman suhteellisesta kosteudesta riippuva kulmakertoimen
arvo. Kuvassa 30 on esitetty käyrä ja sen lineaarinen approksimaatio sekä approksimaation
yhtälö poistoilman suhteellisesta kosteudesta riippuvalle vakiotermille, joka määrittää suurimman poistoilmasta saatavissa olevan energian olettaen, että jäteilman lämpötila täytyy
olla vähintään 0 °C.

Kulmakerroin poistoilman suhteellisesta kosteuspitoisuudesta riippuen
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Kuva 29. Poistoilmasta saatavan energian yhtälön kulmakertoimen yhtälö. Lineaariselle approksimaatiolle
on ilmoitettu korrelaatiokerroin R².

Nollapiste poistoilman suhteellisesta kosteuspitoisuudesta riippuen
34
y = 0,3323x + 15,461
R² = 0,993

32
30
28
26
24
22
20
15

20

25

30

35

40

45

50

55 RH [%]

Kuva 30. Poistoilmasta saatavan energian yhtälön vakiotermin yhtälö. Lineaariselle approksimaatiolle on
ilmoitettu korrelaatiokerroin R².
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Poistoilmasta lämpöpumpulla saatava energia voidaan laskea esitettyjen oletusten ja yksinkertaistuksien avulla.
(

)

(5)

jossa
Poistoilmasta saatava energia

[kJ/kg]

Poistoilman suhteellinen kosteus

[%]

Jäteilman lämpötila lämpöpumpun jälkeen [°C]

Ulkoilman lämpötilan mukaan saadaan siis laskennallinen poistoilman kosteus, jonka avulla saadaan ratkaistua poistoilmasta saatavissa oleva suurin energiamäärä. Jos suurinta
energiamäärää ei tarvita, saadaan tarvittavan energiamäärän avulla määritettyä jäteilman
lämpötila. Jäteilman lämpötilan avulla saadaan määritettyä höyrystymislämpötila. Kun
tiedetään lisäksi lauhtumislämpötila, saadaan laskettua poistoilmalämpöpumpun lämpökerroin sekä poistoilmalämpöpumpun sähköverkosta ottama teho.

3.3 Energiavaraaja
Lämpöpumppujen tehonsäädössä on jonkin verran hitautta ja lämpöpumppujärjestelmän
investointikustannukset kasvavat yleensä merkittävästi mitoitustehon kasvaessa. Näiden
seikkojen vuoksi ei lämpöpumppuja yleensä kannata mitoittaa hetkellisten huipputehojen,
kuten lämpimän käyttöveden kulutuspiikkien mukaan. Niinpä lämpöpumppujärjestelmään
sisällytetään yleensä energiavaraaja. Varaaja mahdollistaa lämpimän käyttöveden lämmittämisen täysimääräisesti huippukulutuksen aikana matalan kulutuksen aikana varaajaan
ladatulla lämpöenergialla. Useita lämmöntuottojärjestelmiä hyödyntävässä lämmitysjärjestelmässä energiavaraaja on oleellinen myös lämpötilan vaihteluiden tasaamiseen lämmitysverkostossa. Käyttöveden energiantarpeen laskentaa on käsitelty luvussa 2.1.4. Tässä
luvussa keskitytään tarvittavan varaajan kokomitoitukseen.

Tarvittava varaajatilavuus riippuu käytettävissä olevasta varaajan lataustehosta, lämpimän
käyttöveden valmistamiseen tarvittavasta tehosta, lämpimän käyttöveden kiertojohdon
lämpöhäviötehosta, lämpimän käyttöveden valmistuksen kestoajasta ja varaajan lämpöti-
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loista ennen käyttöveden lämmitystarvetta sekä käyttöveden lämmityksen loputtua. Lisäksi
varaajassa olevan veden lämpötilakerrostumisella on merkitystä varaajasta saatavaan lämpimän käyttöveden määrään. Varaajien sisälle voidaan lisätä niin kutsuttu kerrostumalevy
parantamaan lämpötilakerrostumista (Akvaterm 2013). Tarvittava varaajatilavuus voidaan
ratkaista edellä mainittujen tietojen avulla varaajan energiataselaskelmilla. Jos taas halutaan käyttää esimerkiksi tietyn kokoista varaajaa, voidaan energiataselaskelmilla ratkaista
varaajan lataamiseen tarvittava teho. Varaajan yksinkertaistettu energiatase on esitetty kuvassa 31.

Kuva 31. Energiavaraajan yksinkertaistettu energiatase.

Varaajan lämpöhäviö ja lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviö voidaan laskea
RakMK osan D5 luvun 6.3 mukaisesti (Ympäristöministeriö 2013a, 41 – 43.). Latausenergia saadaan laskettua, kun tiedetään käytettävissä oleva latausteho.
(6)
jossa
energia

[kWh]

teho

[kW]

tarkasteluaika

[h]

60

Käyttöveden lämmittämiseen käytettävissä oleva varaajan lämpöenergiasisältö saadaan
laskettua, kun tiedetään varaajan keskimääräinen lämpötila alku- ja loppuhetkellä.
(7)
jossa
käytettävissä oleva varaajan energiasisältö

[kWh]

varaajan tilavuus

[m³]

varaajassa olevan veden keskimääräinen
tiheys

[kg/m³]

varaajassa olevan veden keskimääräinen
ominaislämpökapasiteetti

[kJ/(kg°C)]

varaajassa olevan veden keskimääräinen
lämpötila alkutilanteessa

[°C]

varaajassa olevan veden keskimääräinen
lämpötila lopputilanteessa

[°C]

Energiavaraajat voidaan jakaa käyttöveden sijainnin suhteen kahteen eri perustyyppiin.
Ensimmäisessä perustyypissä käyttövesi sijaitsee varaajan vaipassa ja varaajan latausteho
tuodaan varaajaan lämmönsiirtimen kautta, joka voi olla esimerkiksi varaajan sisälle asennettu latauskierukka. Kuvassa 32 on esitetty tämän tyyppisen varaajan periaatekuva. Varaaja on mitoitettava kestämään käyttövesiverkoston painetaso. Varaajan koko vesitilavuuden lämpötila on pidettävä riittävän korkeana, ettei legionellabakteerikasvustoa pääse
muodostumaan haitallisessa määrin. Suuri lähes liikkumaton vesimassa on potentiaalinen
kasvuympäristö legionellabakteereille. Yleensä lämmöntuoton automatiikkaan ohjelmoidaan tämän tyyppistä varaajaa käytettäessä säännöllinen lämpötilan nosto vähäisen käyttötarpeen aikana riittävän korkeaksi, että mahdolliset legionellakasvustot tuhoutuvat (yli +60
°C). Rakennuksen lämmönluovutusjärjestelmä voidaan liittää kuvan 32 tyyppiseen varaajaan lämmönvaihtimen välityksellä, mutta se lisää legionellabakteerikasvuston muodostumisen riskiä. Yleensä tämän tyyppinen varaaja on käytössä esimerkiksi sähkölämmitteisissä pientaloissa ja varaajan lataaminen tapahtuu yleisimmin varaajan vaippaan sijoitetulla
sähkövastuksella.
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Kuva 32. Kaaviollinen piirustus käyttöveden varaajasta, jossa käyttövesi on varaajan vaipassa ja varaajaan
tuodaan lämpöä latauskierukoiden välityksellä. Varaajan mitoituspaine on oltava yleensä 10 bar.

Toisessa käyttövesivaraajan perustyypissä käyttövesi lämmitetään lämmönsiirtimien välityksellä ja latausenergia voidaan tuoda suoraan varaajan vaippaan. Kuvassa 33 on esitetty
tämän tyyppisen varaajan periaatepiirustus. Käyttöveden tuotto tilavuuteen nähden on huonompi kuin ensimmäisen tyypin varaajassa, koska lämmönsiirtimet aiheuttavat lämpötilaeron varaajassa olevan veden ja lämpimän käyttöveden välille. Varaajan vaippa voidaan
mitoittaa oleellisesti pienemmälle käyttöpaineelle, koska suurta painetta vaativa käyttövesi
sijaitsee lämmönsiirtimissä. Varaajan rakenne saadaan kevyemmäksi kuin kuvan 32 tyyppisellä rakenteella. Käyttöveden sijaitessa erillisissä lämmönsiirtimissä on myös legionellabakteerikasvuston riski oleellisesti pienempi kuin ensimmäisen tyypin varaajissa, koska
lämmönsiirtimien vesi vaihtuu käytännössä jatkuvasti eikä seisovaa lämmintä vettä ole
tarjolla bakteerien kasvuympäristöksi. Lämpimän käyttöveden verkoston vesitilavuus on
myös oleellisesti pienempi kuin kuvan 32 varaajatyyppiä käytettäessä. Varaajaan on myös
helposti liitettävissä rakennuksen lämmönluovutusjärjestelmä, koska erillisiä lämmönsiirtimiä ei hapettomien lämmitysverkostojen yhteydessä tarvita vaan varaajan vaipan vettä
voidaan käyttää suoraan vesikiertoisessa lämmitysverkostossa.
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Kuva 33. Kaaviollinen piirustus käyttöveden varaajasta, jossa lämmitysvesi on varaajan vaipassa ja lämpö
siirretään käyttöveteen käyttövesikierukoissa. Varaajan mitoituspaine on yleensä 1,5 bar.

Varaaja on mitoitettava niin, että suurin tunnittainen lämpimän käyttöveden energiantarve
pystytään tuottamaan. Kerrostaloissa käyttöveden kulutus tasoittuu asukkaiden käytön eriaikaisuudesta johtuen, tasoittuminen on sitä suurempaa mitä enemmän talossa on asuntoja
ja asukkaita, kuten kuvasta 34 voidaan havaita (Seppänen 2001, 248).

Kuva 34. Lämpimän käyttöveden kulutushuipun käyttöaika asuntojen lukumäärästä riippuen (Seppänen
2001, 249).

Lämpimän käyttöveden suurin tunnin ajalle laskettu kulutus eli tuntinen huippukulutus
voidaan määrittää esimerkiksi kuvan 34 sekä asukkaiden oletetun päivittäisen lämpimän
käyttöveden kulutuksen avulla.
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Tehontarve voidaan laskea tuntisesta huippuvirtaamasta luvussa 2.1.4. esitetyn yhtälön 1
avulla ja energiantarve yhtälön 6 avulla. Todennäköisesti kulutus jakautuu esitettyä tasaisemmin, jolloin varaajamitoitus sisältää jonkin verran ylimääräistä varmuutta. Tämän pitäisi taata lämpimän käyttöveden riittävä saanti, vaikkei varaajaa olisikaan ladattu aivan
täyteen lämpimän käyttöveden kulutuspiikin alkaessa.

3.4 Lämmöntuottojärjestelmälle asetettavat vaatimukset saneerauskohteissa
Lämmöntuottojärjestelmien saneerauksessa on otettava huomioon rakennuksessa jo olemassa oleva lämmöntuotantolaitteisto ja lämmönjakoverkosto. Lämmönjakoverkoston tekninen käyttöikä on yleensä korkea, jopa yli 50 vuotta, kun käytössä on esimerkiksi hapeton
suljettu vesikiertoinen lämmitysverkosto (Rakennustieto Oy 2008, 16 - 18). Putkistojen
uusiminen on usein hankalaa ja kallista, koska putket voivat olla sijoitettuna rakenteisiin
tai ei-avattaviin kotelointeihin. Siksi saneerauskohteisiin suunniteltavien järjestelmien mitoituksessa on otettava huomioon nykyisen lämmönjakoverkoston ominaisuudet ja rajoitteet, kuten lämmönjaon lämpötilatasot sekä meno- ja paluuveden lämpötilaero. Lämmitysverkoston meno- ja paluuveden lämpötilaeron pienentäminen kasvattaa pumppauksen
energiantarvetta ja voi aiheuttaa ääniongelmia kasvaneiden painehäviöiden vaikutuksesta,
kuten kohinaa putkistossa ja venttiileissä. Yleensä ennen 2000-lukua valmistuneissa asuinkerrostaloissa lämmönjako on toteutettu patterilämmityksellä, jossa mitoittavat lämpötilat
meno-/paluuvedelle ovat 80/60 °C, 80/50 °C tai 70/40 °C (Seppänen 2001, 120). Kylmäaineen R410A ominaisuuksista johtuen tällaisilla korkean lämpötilan verkostoilla kyseistä
kylmäainetta käytettäessä päädytään väkisin lämpöpumpun osatehomitoitukseen, koska
lämpöpumpulla voidaan tuottaa enintään +65 °C lämpöistä vettä. Jos tällaisissa rakennuksissa halutaan tuottaa lämpöpumpuilla rakennuksen koko energian-/tehontarve, voidaan
mahdollisesti käyttää kaskadikytkentää, jossa toista kylmäainetta käyttävä lämpöpumppu
käyttää lämmönlähteenään R410A-lämpöpumpun tuottamaa lämpöä. Tällaiseen vaihtoehtoon ei kuitenkaan tämän työn puitteissa perehdytä. Usein lämmönjakojärjestelmässä on
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voinut olla ylimitoitusta jo alkuperäisissä talotekniikan suunnitelmissa ja kiinteistössä on
voitu tehdä myös energiatehokkuutta lisääviä saneerauksia, kuten ikkunoiden uusimisia.
Todelliset lämmitysverkoston mitoituslämpötilat voivat näin olla suunniteltuja matalampia.
Saneerauskohteen yhteydessä on tärkeää selvittää todellisuudessa tarvittavat lämmitysverkoston mitoituslämpötilat, jolloin voidaan arvioida realistisesti lämpöpumppuinvestoinnin
kannattavuutta.

4

ELINKAARIKUSTANNUSTEN

MUODOSTUMINEN

LÄMPÖ-

PUMPPUA HYÖDYNTÄVÄSSÄ HYBRIDIJÄRJESTELMÄSSÄ
Elinkaarensa aikana lämmöntuottojärjestelmistä kertyy monia kustannuksia, joista tärkeimmät ovat alkuinvestointi eli laitehankinnat ja -asennukset, käyttövaiheen polttoainetai energiakustannukset sekä huolto- ja ylläpitokustannukset. Lämmöntuottojärjestelmän
hankinta voi ajoittua rakentamishankkeen yhteyteen, jolloin lämmöntuottojärjestelmän
investointi voi olla vain pieni osa hankkeen kokonaiskustannuksista. Haettaessa kustannussäästöjä kokonaishankkeelle voi olla houkuttelevaa karsia lämmöntuottolaitteiden investointikustannuksia. Kuitenkin investointi on usein vain pieni osa lämmöntuottojärjestelmien elinkaaren aikana aiheutuvista kustannuksista, joten pelkästään investoinnin suuruutta
tuijottamalla ei voida määrittää investoinnin järkevyyttä. Lämmöntuottojärjestelmät ovat
pitkäikäisiä ja muutosten toteuttaminen niihin on kallista, joten virheinvestointeja olisi
vältettävä.

Elinkaarikustannuksia tarkastellaan lämpöpumpun hankinnan ja käyttövaiheen osalta eli
investointi-, käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Lämmöntuottojärjestelmää on tarkoitus verrata muihin kilpaileviin vesikiertoista lämmönjakoa käyttäviin lämmitysjärjestelmiin. Lämmitysjärjestelmiä tarkastellaan ensisijaisesti asiakkaan näkökulmasta, jolloin tärkeitä tietoja
ovat järjestelmien investointi-, käyttö- ja huoltokustannukset sekä tilantarpeet ja mahdollisesti tarvittavat muutostyöt kiinteistössä. Koska lämmitysjärjestelmien elinjakso on pitkä ja
muutostyöt kalliita toteuttaa, tulee erityisesti energian hinnoille tehdä herkkyystarkasteluja,
joilla voidaan vertailla kannattavuutta energian hintojen noustessa epätasaisesti toisiinsa
nähden.
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Lämpöpumppujen kompressorien tarvitsema energia tuotetaan asuinkerrostalokokoluokassa yleisimmin sähkömoottorilla, joten lämpöpumppulämmitys on yksi sähkölämmityksen
muoto. Lämpöpumppujärjestelmän tehon ja käytön optimointi on tärkeää varsinkin korvattaessa suhteellisen edullista energiaa, kuten kaukolämpöä. Lämpöpumpulle on laskettavissa melko yksinkertaisesti lämpökertoimen raja-arvo, jolla energian tuottaminen lämpöpumpulla kannattaa esimerkiksi tilanteessa, jossa huipputeho tuotetaan kaukolämmöllä tai
muulla selvästi sähköenergiaa edullisemmalla lämmöntuotantotavalla. Lämmitysjärjestelmien käytön yhteensovittaminen kannattaa optimoida niin, ettei lämpöpumpun lämpökertoimen alaraja-arvoa aliteta.

4.1 Elinkaarikustannuslaskelmat
Hankesuunnitteluvaiheessa tehtävien elinkaarikustannuslaskelmien avulla voidaan määrittää vertailtavista lämmöntuottojärjestelmistä tietyllä tarkasteluajalla kokonaiskustannuksiltaan edullisin vaihtoehto. Samalla saadaan luotua tavoitteet järjestelmien rakentamisen ja
käytön aikaisille kustannuksille. Tarkasteluajaksi valitaan yleensä järjestelmän tekninen
käyttöikä, mutta muitakin tarkasteluajanjaksoja voidaan käyttää. Lämmöntuottojärjestelmien tekninen käyttöikä on yleensä pitkä, 10 – 30 vuoteen asti (Rakennustieto Oy 2008, 13 15). Elinkaarikustannusten laskijalla täytyy olla mahdollisimman hyvä käsitys toteutuskelpoisista järjestelmistä ja kustannusten muodostumisesta elinkaaren eri vaiheissa. Hankkeen
edetessä laskelmia tulisi tarkastaa ja muokata tarvittaessa vastaamaan muuttuneita suunnitelmia. (VTT 2007, 32.)

Laskelmien helpottamiseksi laskennassa voidaan käyttää reaalisia korkoja ja hintoja. Reaaliset suureet saadaan vähentämällä nimellisistä suureista inflaation vaikutus. Inflaatio tarkoittaa yleisen hintatason nousua, sitä mitataan yleisesti kuluttajahintaindeksin avulla. Kuvassa 35 on esitetty Suomen kuluttajahintaindeksi vuoden 2001 tammikuun ja vuoden
2014 toukokuun väliseltä ajalta. Keskimääräinen inflaatioaste Suomessa on ollut EU:hun
liittymisen jälkeen noin kaksi prosenttia vuodessa. Pitkän aikavälin tarkasteluissa on tarkoituksenmukaista käyttää elinkustannusindeksiä. (Findikaattori 2014.) Kuvassa 36 on
esitetty Suomen elinkustannusindeksin vuosittaista kehittymistä. Keskimääräinen elinkustannusindeksi on 2000-luvulla ollut noin 1,9 % (Tilastokeskus 2014).
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Kuva 35. Suomen kuluttajahintaindeksin sekä yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin prosentuaalinen
kehittyminen tammikuusta 2001 toukokuuhun 2014 (Tilastokeskus 2014).
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Kuva 36. Suomen elinkustannusindeksin prosentuaalinen kehittyminen vuodesta 1980 vuoteen 2013 (Tilastokeskus 2014).

4.1.1 Investointi
Hankintavaiheessa tarvitaan usein lainarahoitusta ja lainan korot sekä hoitokulut on laskettava mukaan lämmöntuottojärjestelmien investointikustannuksiin vertailukelpoisuuden
takaamiseksi. Lainan korko muodostuu yleensä Euribor-viitekorosta ja pankin määrittämästä marginaalista sekä lainannostokuluista sekä laskutuspalkkioista. Pankkien marginaalit ovat keskimäärin olleet nousussa vuodesta 2011 lähtien (Suomen Pankki 2013). Suomen
Rahatieto SRT Oy:n 2.6.2014 julkaistun tutkimuksen mukaan pankkien taloyhtiöille myön-
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tämät lainannostokulut sekä laskutuspalkkiot sisältävät lainamarginaalit vaihtelivat 1,95 –
3,69 välillä, keskimääräinen marginaali oli 2,48 % (Suomen Rahatieto SRT Oy 2014). Kuvassa 37 on esitetty yleisimpien euribor-viitekorkojen kehittymistä vuositasolla 2000luvulla.
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Kuva 37. 12 ja 6 kuukauden euribor-viitekorkojen kehittyminen vuositasolla vuodesta 1999 lähtien (Suomen
Pankki 2014).

Investointi voidaan jakaa tarkastelujaksolle annuiteettimenetelmää käyttäen. Annuiteettimenetelmällä saadaan huomioitua lainarahoituksen korkovaikutus ja/tai haluttava tuotto
sijoitetulle pääomalle. Menetelmässä investointi jaetaan esimerkiksi tarkastelujaksoa tai
laina-aikaa vastaaville vuosille yhtä suuriksi eriksi eli annuiteeteiksi. Annuiteettimenetelmän mukaisen investoinnin vuosittainen arvo saadaan laskettua, jos investoinnin jäännösarvo on nolla pitoajan jälkeen. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 220.)
(9)
jossa
investointikustannus

[€]

annuiteettitekijä

[-]

laskentakorkokanta, tuottovaatimus

[-]

investoinnin pitoaika

[a]

Investoinnin kokonaisarvo saadaan laskemalla yhteen vuosittaiset annuiteetit. Herkkyystarkasteluja tulee tehdä erityisesti investointeihin tarvittavien lainojen korkomuutoksille.
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4.1.2 Investoinnin takaisinmaksuaika
Yksi usein käytetty päätöksenteon apuväline on investoinnin takaisinmaksuaika, minkä
vuoksi sitä on aiheellista käsitellä työssä, vaikkei se varsinaisesti liity elinkaarikustannusten laskentaan. Takaisinmaksuaika on aika, jonka kuluessa investoinnista koituvat vuosittaiset säästöt korvaavat investointiin käytetyn pääoman. Jos vuosittaiset nettotuotot pysyvät
vakioina eikä investoinnille lasketa korkoa, saadaan laskettua investoinnin koroton takaisinmaksuaika. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 223.)
(10)

Mikäli vuosittaiset nettotuotot eroavat toisistaan täytyy takaisinmaksuajan arvioimiseksi
käyttää esimerkiksi taulukkolaskentaa apuna ja kumulatiivisen nettotuoton muodostumisen
avulla selvittää takaisinmaksuaika. Investoinnin rahoittamiseksi tarvittavan lainan korot
voidaan ottaa huomioon laskemalla lainan korollinen kokonaismäärä annuiteettimenetelmää hyödyntämällä. Mikäli nettotuotoille halutaan laskea korko, täytyy vuosittaiset nettotuotot diskontata nykyarvoon diskonttaustekijää käyttämällä. Tähän voidaan joutua esimerkiksi tilanteessa, jossa uuden lämmitysjärjestelmän käyttämän energian hinnan kallistuminen tulee oletettavasti olemaan vanhan järjestelmän käyttämää energiaa nopeampaa.
Investointi on kannattava, jos investoinnin takaisinmaksuaika jää lyhyemmäksi kuin asetettu tavoiteaika. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 223.) Jos investoinnin nettotuotot ovat joka
vuosi yhtä suuret, voidaan hyödyntää jaksollisten suoritusten diskonttausmenetelmää tarkasteluajan yhteenlaskettujen vuosituottojen laskemiseksi.
(11)

Jos vuosituotot eroavat toisistaan, täytyy diskonttaus nykyarvoon tehdä erikseen jokaiselle
vuosittaiselle nettotuotolle, että saadaan laskettua koron huomioon ottava vuosituoton nykyarvo.
(12)
jossa
aika nykyhetkestä
(Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 219, 220, 364.)

[a]
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4.1.3 Vuosittaiset käyttökustannukset
Käyttökustannukset muodostuvat energiakustannuksista sekä huolto- ja ylläpitokustannuksista sekä mahdollisista muista vuosittaisista kustannuksista. Vuosittaiset kiinteät kustannukset voidaan laskea suoraan elinkaarikustannusten summaan. Energian hinnat muuttuvat
ajan suhteen. Jos energian oletetaan kallistuvan tasaisesti koko tarkastelujakson ajan ja
energiankulutuksen pysyvän samana vuosittain voidaan energiakustannusten nousu ottaa
huomioon annuiteettimenetelmän mukaisesti. Energian hinnan nousussa kannattaa huomioida reaalinen kustannustason nousu eli vähentää inflaation vaikutus kustannustason noususta.

4.2 Herkkyystarkastelut
Lämmöntuottojärjestelmien muutokset ovat pitkälle tulevaisuuteen sitovia investointeja ja
tulevaisuuden ennustamiseen liittyy aina epävarmuutta. Elinkaarikustannusten laskennan
tulokset voivat muuttua merkittävästi, jos esimerkiksi energian hinnat muuttuvat ennustamattomalla tavalla. Tällöin myös investoinnin kannattavuus voi muuttua merkittävästi.
Herkkyystarkasteluilla selvitetään tehtyjen oletusten arviointivirheiden vaikutusta investoinnin kannattavuuteen (VTT 2007, 39). Herkkyysanalyysin avulla voidaan tutkia investoinnin kannattavuuden muuttumista, kun yksittäinen kustannuksiin vaikuttava tekijä
muuttuu. Analyysien avulla voidaan löytää tekijät, joilla on suurimmat vaikutukset investoinnin kannattavuuteen. Tämän jälkeen voidaan pohtia riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja tehdä päätös investoinnin toteuttamisesta. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 224,
225.) Oleellisia tarkasteltavia riskejä ovat ainakin energian hintojen muutokset sekä rahoitukseen mahdollisesti käytettävän lainan korkotason muutokset.

4.3 Lämpöpumppujärjestelmän lämmityslaitteet
Tavallisen maalämpöpumppuyksikön hinnaksi on arvioitu Talonrakennuksen kustannustieto 2014 –kirjassa 295 – 330 €/kW riippuen alueellisista kustannustasoista (Haahtela & Kiiras 2014, 267). Useita lämmönlähteitä käyttävän lämpöpumpun kustannustaso on todennäköisesti korkeampi, koska säätölaitteiden ja tarvittavan automatiikan määrä lisääntyvät.
Koska kompressoriyksikkö on lämpöpumpun kallein osa, voidaan kustannusten olettaa
nousevan todennäköisesti enintään noin 20 % Talonrakennuksen kustannustieto 2014 kirjan arviosta. Tällöin kustannukset olisivat 354 – 396 €/kW. Lisäksi on huomioitava tarvittavan käyttövesivaraajan kustannukset kytkentöineen. Talonrakennuksen kustannustieto
2014 esittää hinnat alueellisesta kustannustasosta riippuen kolmelle erisuuruiselle varaajal-
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le kytkentöineen. 1 m³ varaaja 3720 – 4050 €/kpl, 2 m³ varaaja 6010 – 6550 €/kpl ja 5 m³
varaaja 9730 – 10600 €/kpl. Hinnat ovat arvonlisäverottomia. (Haahtela & Kiiras 2014,
269.) Tarkempia hintatietoja kuhunkin kohteeseen saadaan laitteiston suunnittelun ja urakkalaskennan jälkeen.

4.4 Sähkö
Sähkömarkkinoilla on sekä sähköverkkoyhtiöitä että sähkön myyjiä. Sähköverkkoyhtiöt
rakentavat ja ylläpitävät sähkönsiirtoverkkoja ja toimivat alueellisesti tai paikallisesti.
Omalla alueellaan sähköverkkoyhtiöllä on luonnollinen monopoli, koska useiden siirtoverkkojen rinnakkainen rakentaminen ei ole mielekästä. Energiamarkkinavirasto valvoo ja
sääntelee siirtohintojen kohtuullisuutta, etteivät siirtomaksut nousisi kohtuuttomiksi. Monopolista johtuen sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa. Sähkön myyjän sen sijaan voi kilpailuttaa vapaasti. Sähkön suurkuluttajilla (yli 100 GWh/a) on myös mahdollisuus ostaa sähkönsä suoraan pohjoismaiden yhteisestä sähköpörssistä. Sähköpörssissä sähköä voi ostaa tai
myydä kysynnän ja tarjonnan mukaan määräytyvään markkinahintaan. (Energiateollisuus
ry ja Fingrid Oyj 2010, 11, 13, 14.)

Asuinkerrostalot liitetään yleensä pienjänniteverkkoon, jossa pääjännite on 400 Volttia.
Kiinteistön sähköliittymän liittymiskustannus määräytyy sijainnin sekä laskennallisen nimellistehon tai nimellisvirran (sulakekoko) mukaan. Olemassa olevissa rakennuksissa nimellistehoa tai -virtaa voidaan joutua suurentamaan siirryttäessä lämpöpumppulämmitykseen esimerkiksi öljy- tai kaukolämmityksestä. Tällöin sähköverkkoyhtiö veloittaa yleensä
uuden ja vanhan liittymäkoon liittymiskustannusten erotuksen. Liittymäkoon muuttuessa
on varmistettava kiinteistön kaapelointien riittävyys ja tarvittaessa uusittava myös niitä.
Liittymäkoon pienentämisestä voi jokaisella sähköverkkoyhtiöllä olla omat periaatteensa.
(Energiamarkkinavirasto 2011, 7, 8.) Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönsiirtoverkon asiakkaalle ei hyvitetä mitään liittymäkoon pienentyessä. (Lappeenrannan Energiaverkot Oy 2011, 2).

Olemassa olevissa kiinteistöissä sähkökeskusten rakenne saattaa myös rajoittaa uusia asennuksia. Vanhassa keskuksessa ei välttämättä ole riittävästi tilaa uusille asennuksille tai sen
tekniset ominaisuudet eivät ehkä riitä uusiin asennuksiin sovellettavien uusien sähköturvallisuusmääräysten mukaan. Tällöin sähkökeskuksen uusiminen voi tulla pakolliseksi, mikäli
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olemassa oleva lämmöntuotto halutaan muuttaa lämpöpumppuja hyödyntävään järjestelmään. Sähkökeskuksen uusiminen voi nostaa investointikustannuksia merkittävästi. (Mikko Neuvonen 2014.)

Pienasiakkaan sähkön hinta muodostuu sähkönsiirtomaksuista, sähkön ostohinnasta sekä
näihin liittyvistä veroista. Käytännössä sähkön käytöstä maksetaan erikseen sekä sähkön
myyjälle kiinteää kuukausimaksua ja energiamaksua kulutetusta sähköstä että sähkön siirtoyhtiölle kiinteää kuukausimaksua tarvittavan sulakekoon mukaan ja energiamaksua kulutetun sähkön mukaan. (Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj 2010, 19.) Sähkön siirtohinnat
ovat yleisesti saatavilla sähköverkkoyhtiöiden verkkosivuilla. Sähköenergian hintoja sekä
hintatilastoja on saatavissa esimerkiksi Energiaviraston ylläpitämästä verkkopalvelusta
www.sähkönhinta.fi.

Elinkaarikustannuslaskennan yksinkertaistamiseksi määritetään tarkastelukohteissa sähköenergialle kiinteä hinta sekä odotettava vuosittainen kustannustason nousu. Herkkyystarkastelujen avulla voidaan arvioida investointien riskejä, jos energian hintaan tulee odottamattomia muutoksia.

Sähköenergian hintatilastoja laaditaan tyyppiasiakkaille, asuinkerrostalojen kiinteistösähkölle niitä ei ole suoraan saatavissa. Sähköenergian hintamuutoksia voidaan kuitenkin tarkastella riittävällä tarkkuudella esimerkiksi tyypillisen sähkölämmitteisen omakotitalon
hintatilastojen avulla. Kuvassa 38 on esitetty sähkön verollisen kokonaisnimellishinnan
kehitys Suomessa pientaloasiakkaalle, joka käyttää sähköä 18000 kWh vuodessa. Sähkön
nimellishintataso laskee suuremmalla sähkönkulutustasolla, johtuen kiinteiden kustannusten osuuden laskemisesta. Keskimääräinen nimellishintojen nousu on vuosien 2000 ja 2014
välisenä aikana ollut noin 4,9 % vuodessa. Vastaavalle pientaloasiakkaalle siirto- ja energiamaksut sekä verot sisältävän keskimääräisen reaali- eli inflaatiokorjatun toimitusvelvollisuushinnan nousu on vuosien 2000 – 2014 välisenä aikana ollut keskimäärin noin 3,0 %
vuodessa. (Energiamarkkinavirasto 2014.)
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Kuva 38. Sähkön keskimääräisen nimellishinnan kehitys Suomessa vuosina 2000 – 2014. Hinnat sisältävät
siirto- ja energiamaksut sekä verot. Energianhinnat ovat sähkönmyyjien toimitusvelvollisuushintoja. Hinta on
laskettu pientaloasiakkaalle, joka käyttää sähköä 18000 kWh/a. (Energiamarkkinavirasto 2014.)

4.5 Kaukolämpö
Kaukolämmön alakeskuksen laitteiden kustannukset sisältäen 2 – 3 kappaletta lämmönsiirtimiä, automatiikan, pumput ja paisuntajärjestelmät ovat Talonrakennuksen kustannustieto
2014 mukaisesti 5000 rakennus-m³ kokoisessa asuinrakennuksessa 1,6 – 1,8 €/rm³ riippuen
alueellisesta hintatasosta. 10000 rm³ kokoisessa rakennuksessa kustannukset ovat kaikilla
alueilla 0,8 €/rm³. 20000 rm³ ja sitä isommissa asuinrakennuksissa kustannukset ovat 0,5 0,6 €/rm³ riippuen alueellisesta kustannustasosta. (Haahtela & Kiiras 2014, 263.) Edellä
mainitut kustannukset koskevat perinteistä kaukolämmityslaitteistoa.

Kaukolämpöasiakkaalta laskutettavista kustannuksista osa muodostetaan niin sanotun sopimusvesivirran avulla, joka määritetään kaukolämpöasiakkaan suurimman liukuvan tunnin aikaisen keskimääräisen lämpötehon, eli sopimustehon, avulla (Energiateollisuus 2013,
2). Suomen kaukolämmitys ry:n (nykyisin Energiateollisuus ry) julkaisussa Suositus
K15/1998 on esitetty suositeltavat periaatteet sopimustehon ja -vesivirran määrittämiseksi
(Energiateollisuus ry 1998). Tässä työssä on käytetty näitä periaatteita esitettyjen sopimus-
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vesivirran arvojen laskennassa. Kaukolämpöyritykset ovat paikallisia toimijoita ja niillä
voi olla käytössä myös vaihtoehtoisia tapoja määrittää sopimusvesivirta. Tässä työssä oletetaan, etteivät erot laskentamenetelmien välillä ole merkittäviä ja käytetyllä menetelmällä
päästään riittävään tarkkuuteen tehtävissä tarkasteluissa.

Kaukolämpöön liittymisestä peritään liittymismaksua, jolla kaukolämpöyhtiö rakentaa
kiinteistön lämmönjakohuoneeseen kaukolämpöjohdot toimittamansa kaukolämmön mittauskeskukselle asti. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan putkistojen ja laitteiden hankinnasta ja asennuksesta kaukolämmön mittauskeskukselta lähtien. (Lappeenrannan Energia Oy 2013.) Liittymismaksu on veroton sekä palautettava maksu. Se palautetaan asiakkaalle, kun liittymä irtisanotaan, tosin siitä vähennetään purkamiskustannukset sekä sopimuksen mukaiset maksut. Liittymismaksun suuruus määräytyy Lappeenrannan Energia
Oy:n verkostossa liittyvän kohteen sopimusvesivirran sekä tontille tarvittavan putkipituuden mukaan (Lappeenrannan Energia Oy sähköpostiviestit 28.4. – 6.5.2014).

Kaukolämpöliittymäasiakkaan maksamat kustannukset muodostuvat Suomessa yleisesti
kiinteästä vuosimaksusta sekä lämpöenergian kulutukseen perustuvasta energiamaksusta.
Kiinteällä vuosimaksulla katetaan Lappeenrannan Energia Oy:n mukaan voimalaitosten,
lämpökeskusten ja kaukolämpöverkoston investointikustannuksia sekä asiakaspalvelun ja
käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön kustannuksia. Energiamaksulla katetaan lähinnä kaukolämmön tuotannon polttoainekulut, polttoaineiden valmisteverot ja päästökaupan kustannukset. Vuosimaksu määritetään asiakkaan sopimusvesivirran avulla. Toimitetusta energiasta Lappeenrannan Energia Oy perii 68,5 €/MWh vuonna 2014. (Lappeenrannan Energia
Oy 2013.) Kuvassa 39 on esitetty kiinteän vuosimaksun suuruus tilausvesivirran suhteessa
Lappeenrannan Energia Oy:n verkostossa vuonna 2014. Vuosimaksun vähimmäismäärä on
420 €/a.
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Kuva 39. Kaukolämmön kiinteiden vuosikustannusten muodostuminen tilausvesivirran suhteen Lappeenrannan Energia Oy:n verkostossa vuonna 2014 (Lappeenrannan Energia Oy 2013).

Kaukolämmön hinnoittelusta tehtyjen tutkimusten ja uutisointien perusteella voidaan olettaa kaukolämmön hinnoittelun mahdollisesti tulevaisuudessa siirtyvän entistä enemmän
kausihinnoitteluun, jossa kaukolämpöenergian hinta määräytyy esimerkiksi lämmönkulutuskausien mukaan 3 - 4 kertaa vuodessa. Tällöin esimerkiksi kesäaikaan kaukolämpöenergia olisi edullisimmillaan ja lämmön huippukulutuksen aikaan tammi-helmikuussa
lämpöenergian hinta olisi kalleimmillaan, johtuen kaukolämmön tuotantokustannusrakenteesta. (Energy-An Consulting 2009, 10, 11, 14; Taloussanomat 2013; Sjöman Markku
2014, 90, 91.) Tällainen hinnoittelumalli on jo käytössä Helsingin, Tampereen, Lahden ja
Vantaan kaukolämpöverkostoissa (Motiva 2013). Lämpöpumppuja käytettäessä voidaan
yleensä vähentää lämmönkulutusta huippukulutusalueen ulkopuolella ja lisälämmitystarvetta on juuri huippukulutuskaudella. Lisäksi lämpöpumppuratkaisusta riippuen kiinteät
vuosikustannukset voivat jopa säilyä ennallaan. Mahdolliset hinnoittelumuutokset on otettava huomioon herkkyystarkasteluissa.

Kuvassa 40 on esitetty kaukolämmön verollisen kokonaisnimellishinnan kehitys Suomessa. Kaukolämpöenergian keskimääräinen nimellishintojen nousu 13 vuoden aikana on ollut
keskimäärin 5,6 - 6,8 % vuodessa riippuen kerrostalon lämmönkulutuksesta. Tyyppitalojen laskentaperusteita on muutettu vuonna 2010 vastaamaan 2000-luvulla rakennettujen
kerrostalojen ominaisuuksia, kun aikaisemmin tilastoinnissa käytettiin 1980-luvun rakentamismääräysten mukaisia ominaisuuksia. Uusissa taloissa kiinteän vuosimaksun vaikutus
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energiakustannuksiin on suurempi kuin vanhemmissa taloissa. Kustannustason nousu esimerkiksi 1980-luvulla rakennetulle asuinkerrostalolle on siis todennäköisesti hieman pienempi. Kaukolämmön verot sisältävän keskimääräisen reaali- eli inflaatiokorjatun hinnan
nousu on vuosien 2000 – 2014 välisenä aikana ollut keskimäärin noin 3,8 % vuodessa.
(Energiateollisuus ry 2014.)
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Kuva 40. Kaukolämmön keskimääräiset nimellishinnat Suomessa. Hinnat sisältävät kiinteät tehomaksut,
energiamaksut sekä verot. (Energiateollisuus 2014.)

4.6 Energiakaivot
Energiakaivojen investointikustannukset ovat laskettavissa melko hyvällä tarkkuudella,
kun kaivojen määrä ja syvyys tiedetään. Energiakenttien luotettavaan mitoitukseen tarvittavan TRT-mittauksen sekä kaivokentän energiamallinnuksen kustannukset ovat arviolta
5000 – 7500 €/mittaus (alv. 0%). Yleensä yksi mittaus energiakaivokenttää kohden riittää,
pois lukien erittäin suuret kohteet. Mittauskustannuksen lisäksi ennen mittausta on porattava testikaivo, joka yleisesti sisällytetään energiakaivokenttään myöhemmin, joten lisäkustannusta ei testikaivosta kannata laskea. (GTK 2014b; Rototec Oy 2014b.) Talonrakennuksen kustannustieto 2014 –kirjassa on esitetty alueellisista hintatasoista riippuvia rakentamiskustannuksia mm. taloteknisille järjestelmille. Energiakaivojen arvonlisäverottomiksi
kustannuksiksi on esitetty 29,85 – 34,35 euroa porausmetriä kohden alueellisesta kustan-
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nustasosta riippuen. Kaivon ja lämpöpumpun välisille liitosputkituksille on annettu hinta
rakennuksen bruttopinta-alaan suhteutettuna 12,5 – 15 €/brm² (alv 0%). (Haahtela & Kiiras
2014, 267.) Eräältä Keski-Suomessa energiakaivojen porauksia tekevältä yritykseltä saatujen tietojen pohjalta arvioiden saadaan energiakaivojen maa-osuuden porauskustannuksena
käyttää 51,8 – 57,5 €/m (alv. 0 %) ja kallio-osuuden poraushintana käyttää 21,4 – 24,8 €/m
(alv. 0 %) riippuen porattavien energiakaivojen määrästä. Porauskustannukset sisältävät
kaivoihin tulevat putket sekä tarvittavat suojaputket. Tällöin esimerkiksi energiakaivojen,
joissa kallio-osan syvyys olisi 200 metriä ja maaosuuden syvyys 5 metriä, poraus tulisi
maksamaan arviolta 4540 – 5250 euroa eli 22,15 – 25,61 €/m (alv. 0%) riippuen energiakenttään porattavien kaivojen määrästä. (Energia Poraus Oy 2014.)

Energiakaivokenttä varustetaan omalla suljetulla nestekiertoisella verkostolla, jossa lämmönkeruunestettä kierrätetään pumpuilla kaivojen ja lämpöpumpun välillä. Pumppaaminen
kuluttaa sähköä, minkä vuoksi energiakaivokentälle on laskettava pumppujen sähkönkulutus vuotuisiksi käyttökustannuksiksi.

4.7 Muita huomioon otettavia kustannuksia
Kaikki tekniset järjestelmät tarvitsevat säännöllistä ylläpitoa ja huoltoa toimiakseen tehokkaasti ja suunnitellun mukaisesti. Tähän osioon on koottu eräitä elinkaarikustannuksiin
vaikuttavia kustannustekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon.
4.7.1 Automaatio
Hybridijärjestelmien toimiminen optimaalisesti edellyttää yleensä pitkälle vietyä automatisointia. Energiankulutuksen seuraaminen voi monimutkaistua huomattavasti perinteisiin
lämmöntuottojärjestelmiin verrattuna. Järjestelmä on suositeltavaa varustaa automaattisella
tiedonkeruulla, josta saadaan ulos ainakin tärkeimpien parametrien seurantatiedot. Automaatiojärjestelmä voidaan myös ohjelmoida hälyttämään epätaloudellisesta toiminnasta.
Normaalia kehittyneempi ja kattavampi automaatiojärjestelmä nostaa hankintakustannuksia, mikä on otettava huomioon elinkaarikustannusten laskennassa.
4.7.2 Kylmäainevuototarkastukset
Lämpöpumppulaitteille laskettavia kustannuksia kertyy myös säännöllisistä vuototarkastuksista. Asetuksen 517/2014/EU mukaisesti on kylmäaineita sisältäville laitteille tehtävä
vuototarkastuksia riippuen laitteistossa käytettävän kylmäaineen määrästä ja GWP-arvosta.
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Vuototarkastusten aikaväli on kaksinkertainen, mikäli laitteisto on varustettu hälyttävällä
vuotojen havaitsemisjärjestelmällä. Vuototarkastuksen tekijän on oltava pätevöitynyt henkilö. Vuototarkastusten aikavälit on esitetty taulukossa 7. (517/2014/EU, 3 – 5 §, 10 §.)

Taulukko 7. Lämpöpumppulaitteistolle tehtävien vuototarkastusten aikaväli (517/2014/EU).

Vuototarkastukset lämpöpumppulaitteille 517/2014/EU mukaisesti
Kylmäainemäärä Kylmäainemäärä
Tarkastusväli, laitteistossa ei
[tCO2-ekv]
R410A [kg]
vuotojen havaitsemisjärjestelmää
alle 10 (ilmatiiviisti
alle 4,78
Ei tarkastuksia
suljettu laite)

Tarkastusväli, kun laitteisto on
varustettu vuotojen
havaitsemisjärjestelmällä
Ei tarkastuksia

5 - 50

2,39 - 23,92

12 kk

24 kk

50 - 500

23,92 - 239,23

6 kk

12 kk

yli 500

yli 239,23

3 kk

6 kk

4.7.3 Järjestelmän osien tekninen käyttöikä
Lämmöntuottojärjestelmä koostuu osista, joiden keskimääräiset tekniset käyttöiät voivat
erota toisistaan merkittävästi. Automaatiokomponenttien ja venttiilien tekninen käyttöikä
on yleensä lyhyempi kuin putkistojen, lämmönluovuttimien ja lämmöntuottolaitteiden,
joten niiden vaihtokustannukset on otettava huomioon, mikäli tarkasteluaika on keskimääräistä teknistä käyttöikää pidempi. Osien vaihdettavuuteen on kiinnitettävä huomiota myös
järjestelmien suunnittelussa, etteivät vaihtotyön kustannukset kasva tarpeettoman suuriksi.
Taulukossa 8 on esitetty lämmöntuottojärjestelmässä käytettyjen laitteiden keskimääräisiä
teknisiä käyttöikiä.
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Taulukko 8. Laskennassa huomioitavia lämmöntuottojärjestelmän osien keskimääräisiä teknisiä käyttöikiä
LVI 01-10424 –ohjetiedoston mukaan (Rakennustieto Oy 2008, 13 - 18, 26, 27, 32).

Laite
Lämpöpumppu (järjestelmäkokonaisuus)
Lämpöpumpun kompressori
Lauhduttimet
Höyrystimet
Lämpöpumppujärjestelmän säätölaitteet
Juotetut levylämmönsiirtimet (vesi-vesi)
Moottoriventtiilien toimilaitteet
Moottoriventtiilien rungot
Muut venttiilit
Paisunta-astiat ja varoventtiilit
Pumput
Automaation kenttälaitteet
Valvomolaitteet ja ohjelmistot

Keskimääräinen
tekninen käyttöikä [a]
25…30
10…15
15…20
15…20
15…20
20
10…15
20
20…30
20…25
20…25
15
3…5

4.8 Muiden energiantuottotapojen kustannukset
Lämpöpumppujärjestelmien kanssa kilpailevat perinteiset lämmitysjärjestelmät, kuten sähkö- ja kaukolämmitys sekä erilaisilla polttoaineilla toimivat kattilalämmitysjärjestelmät.
Kaukolämmön kustannusrakenteeseen tutustuttiin jo aiemmin luvussa 4.1. Maakaasun hinnoittelurakenne on kaukolämmitystä vastaava eli asiakas maksaa kaasulämmitysverkkoon
liittymisestä liittymismaksun, kaasuliittymästä kiinteää vuosimaksua tehontarpeen mukaan
sekä energiamaksua kulutetusta kaasusta (Gasum Oy 2014). Muussa kuin maakaasuun
perustuvassa polttoainetta käyttävässä kattilalämmityksessä maksetaan kattilainvestoinnin
jälkeen pääosin kulutetusta polttoaineesta, apulaitteiden sähkönkulutuksesta sekä kattiloiden huollosta. Tällaisia ovat esimerkiksi hake-, pelletti- ja öljykattilalämmitys.

5

CASE-TARKASTELUT

Tässä osiossa tarkastellaan jäljempänä esitettävien valintakriteerien perusteella valittavien
lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannusten muodostumista kahden erilaisen asuinkerrostalokiinteistön lämmitysenergian ja lämpimän käyttöveden tuotannossa. Casekohteet pyrittiin valitsemaan siten, että laskentatuloksista saataisiin mahdollisimman hyviä
suuntaa antavia johtopäätöksiä hybridilämpöpumppujärjestelmien soveltamisesta nykyiseen asuinkerrostalorakennuskantaan. Case 1 -kohteeksi on valittu korjausrakentamista
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edustamaan vuonna 1979 rakennettu asuinkerrostalokiinteistö. Korjausrakennuskohteeksi
haluttiin todellinen asuinkerrostalokiinteistö, että laskentaoletukset saataisiin vastaamaan
mahdollisimman hyvin todellista tilannetta ja laskennallista energiankulutusta voitaisiin
verrata mitattuihin kulutuslukemiin. Case-kohde kuuluu lisäksi asuinkerrostalorakentamisen huippuvuosikymmenen aikana rakennettuihin kerrostaloihin. Sen rakenteiden lämmöneristystaso sekä talotekniset ratkaisut ovat vastaavia kuin suurimmassa osassa nykyistä
rakennuskantaa. Korjausrakentamisen lisäksi toinen potentiaalinen kohderyhmä elinkaarikustannusselvityksiä varten on uudisrakentaminen, minkä vuoksi case 2 –kohteeksi valittiin vuonna 2014 voimassaolevien rakentamismääräyksien mukaisesti rakennettava kerrostalo. Uudisrakennusten talotekniset ratkaisut ja rakenteiden lämmöneristystaso poikkeavat
merkittävästi suurimmasta osasta asuinkerrostalojen rakennuskantaa, minkä vuoksi oli perusteltua tehdä laskelmat erikseen uudisrakennukselle.

Case-tarkasteluissa käytetään hyväksi aiemmissa luvuissa esiteltyjä oletuksia ja periaatteita. Elinkaarikustannusten tarkasteluaikoina käytetään 15 ja 20 vuotta. Suhteellisen lyhyet
tarkasteluajat on valittu asiakasnäkökulman vuoksi. Hankinnat on voitava perustella taloudellisesti. Pidemmillä tarkasteluajoilla lisääntyvät energian hintoihin vaikuttavien taloudellisten epävarmuuksien todennäköisyydet sekä laitteistojen tekniseen toimintaan liittyvät
epävarmuudet. Tarkasteltavien järjestelmien osille on kysytty budjettihinta-arvioita paikallisilta urakoitsijoilta mahdollisimman realististen investointikustannusarvioiden laskemiseksi (Neuvonen Mikko 2014; Realmec Oy 2014; Ilmastointiasennus Partanen Oy 2014;
Vesijohtoliike Forsman Oy 2014). Kustannuksissa on huomioitu 24 % suuruinen arvonlisävero.

5.1 Case 1: perusparannettava asuinkerrostalokiinteistö
Ensimmäisenä case-tarkastelukohteena toimii Lappeenrannassa sijaitseva opiskelijaasuntolana toimiva asuinkerrostalokiinteistö. Kiinteistö muodostuu kahdesta betonielementtikerrostalosta. Asuinkerrostalot on rakennettu vuonna 1979 ja niille on suoritettu peruskunnostus vuonna 2000. Peruskunnostuksessa kunnostettiin kiinteistön ikkunat ja parvekeovet sekä uusittiin sisäpintoja. Vuonna 2013 kiinteistön käyttövesijärjestelmään on
asennettu vakiopaineventtiili ja kalustekohtaiset virtaamat on säädetty.
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5.1.1 Elinkaarikustannuslaskennan lähtötiedot sekä tehdyt oletukset
Kiinteistöön kuuluu kaksi erillistä kerrostaloa, joiden nykyinen lämmöntuottojärjestelmä
on kaukolämpö. Tarkasteltavan kiinteistön rakennuksista olivat käytettävissä sekä peruskorjauksen aikaiset että osin alkuperäiset rakennuspiirustukset. Lisäksi kohteessa käytiin
paikan päällä tekemässä havainnointeja rakenteista sekä taloteknisistä järjestelmistä. Liitteessä 1 on esitetty kiinteistön peruskunnostuksen yhteydessä laadittu asemapiirustusote
sekä asuinkerroksen pohjapiirustus. Molempien talojen asuinkerrokset ovat lähes identtisiä
pohjaratkaisultaan. Talossa 1 on viisi asuinkerrosta sekä kellarikerros, jossa sijaitsevat
kiinteistön asukasvarastot, saunatilat sekä kerhohuonetilat. Talossa 2 on kolme asuinkerrosta. Kaukolämmön alajakokeskus sijaitsee talon 1 kellarikerroksen lämmönjakohuoneessa, josta lämpö siirretään toiseen rakennukseen maanalaisessa lämpökanaalissa kulkevilla
putkilla. Kiinteistön kaukolämmön ja käyttöveden kokonaiskulutuksen vuosittaisia kulutustietoja käyttämällä voitiin laskentaa muokata niin, että laskennallinen ja todellinen vuosikulutus saatiin toisiaan vastaaviksi. Tarkasteltavien rakennusten lämmitysenergiankulutuksen laskennassa käytetyt ominaisuudet on koottu liitteeseen 2. Liitteessä 3 on esitetty
kiinteistön lämmön-, sähkön- sekä vedenkulutustiedot vuosilta 2010 - 2013.

Kiinteistön lämmönjakojärjestelmänä on vesikiertoinen patterilämmitys. Lämmitysverkoston alkuperäisten suunnitelmien mitoituslämpötilat ovat 80/50/21. Kiinteistön lämmönsäätöjärjestelmään asetettu säätökäyrä kuitenkin poikkesi selvästi suunniteltujen mitoituslämpötilojen mukaisesta käyrästä. Alkuperäisten suunnitelmien mukaisten mitoituslämpötilojen mukaan laskettu ja lämmönsäätöjärjestelmään asetettu menoveden säätökäyrä on esitetty kuvassa 41.
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Kuva 41. Lämmitysverkoston menoveden teoreettinen säätökäyrä mitoituslämpötiloilla 80/50/21 sekä todellisuudessa kiinteistöautomaatiojärjestelmään asetettu säätökäyrä. Pystyakselilla menoveden lämpötila, vaakaakselilla ulkoilman lämpötila.
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Asetetun menoveden säätökäyrän paluuveden lämpötilat eivät ole tiedossa. Koska alkuperäisten mitoituslämpötilojen mukainen käyrä ja todellisuudessa säätöjärjestelmään asetettu
käyrä eroavat toisistaan merkittävästi, vertaillaan lämmöntuottojärjestelmiä lämmitysverkoston mitoituslämpötiloilla 80/50/21 ja 70/40/21. Asetettu säätökäyrä asettuu todennäköisesti näiden lämpötilakäyrien väliin, jolloin saadaan arvioitua paremmin todellisuutta vastaavia tuloksia. Lisäksi saadaan tietoa lämmitysverkoston mitoituslämpötilojen vaikutuksesta lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannuksiin.

Kiinteistön rakennukset on varustettu porrashuoneita lukuun ottamatta koneellisella poistoilmanvaihtojärjestelmällä. Koneellisen poistoilmanvaihdon ilmamääriä ohjataan kellokytkimen avulla. Ilmanvaihdon huippuimurit käyvät suurimman osan vuorokaudesta perusteholla, ilmanvaihdon tehostus on käytössä yhteensä kuusi tuntia vuorokaudessa. Kahden
tunnin mittaisia tehostusjaksoja on vuorokauden aikana kolme kappaletta. Ilmanvaihdon
tehostusta ei käytetä ulkoilman lämpötilan laskiessa alle -10 °C. Porrashuoneiden ilmanvaihto toimii painovoimaisesti. Tuloilma otetaan suoraan ulkoa korvausilmaventtiilien
kautta.

Tarkasteluun rajattiin kiinteistön lämmönlähteiksi ulkoilma, rakennusten ilmanvaihdon
poistoilma sekä kaukolämpö. Vertailun vuoksi lasketaan elinkaarikustannukset myös tapaukselle, jossa kaukolämpö vaihdetaan maalämpöjärjestelmään. Poistoilmalämpöpumpun
laskennassa otetaan huomioon vain koneellisen poistoilmanvaihtojärjestelmän ilmamäärät.
Tarkasteltavan kiinteistön muodostuminen kahdesta rakennuksesta, joista pelkästään toisessa sijaitsee lämmönjakohuone, tuo oman lisänsä laskentaan. Talon 2 poistoilman lämpöä voidaan käytännössä hyödyntää lämpöpumpulla vain talon lämmitysverkoston paluupuolelle, koska talossa ei ole teknistä laitetilaa ja investointikustannukset hyvin todennäköisesti kasvaisivat liian suuriksi saavutettaviin hyötyihin nähden. Käytännössä poistoilman lämmön hyödyntämiseksi on käytettävä kahta erillistä lämpöpumppua, mikä on otettava huomioon investointikustannuksia laskettaessa.

Lämpöpumppujen suorituskertoimien laskennassa on käytetty luvun 3.1 kuvassa 16 esitettyjen käyrien yhtälöjä. Ulkoilmahöyrystimen sulatukset huomioidaan ulkolämpötilan laskiessa alle +4 °C. Käytettäessä lämmönlähteinä poistoilmaa tai energiakaivoja ei sulatuksia
huomioida. Käytettäessä energiakaivokenttää lämmönlähteenä oletetaan lämmönsiirron
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asteisuuden olevan 3 °C pienempi kuin ulkoilmahöyrystintä käytettäessä, koska yleisesti
lämmönsiirto on tehokkaampaa nestelämmönsiirtimillä kuin kaasulämmönsiirtimillä.
Lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannuslaskelmissa käytettyjä oletuksia on koottu
taulukkoon 9.
Taulukko 9. Elinkaarikustannuslaskennassa käytettyjä oletuksia.
Investoinnin lainoitettava osuus

100 %

Lainalle käytettävä reaalikorko

1%

Käytettävä lainan pitoaika

15 vuotta

Investoinnin tuottovaatimus

0%

Sähköenergian alkuhinta
Sähköenergian kiinteät vuosikustannukset

125 €/MWh

Sähköenergian hinnannousu
Sähköliittymän muutoskustannukset

3 %/a
74 €/kW (Lappeenrannan Energia Oy Sähkön liittymismaksuhinnasto 2014)

Kaukolämpöenergian alkuhinta

68,5 €/MWh

Kaukolämpöenergian hinnannousu

3,8 %/a

Kaukolämmön sopimusvesivirta
Kaukolämmön kiinteät vuosikustannukset

Laskettu Suositus K15/1998 mukaan (Energiateollisuus ry 1998)

Lappeenrannan Energia Oy sähkön siirtohinnasto 2014

Lappeenrannan Energia Oy kaukolämpöhinnasto 2014

Kaukolämmön lämmöntuoton hyötysuhteena on käytetty 97 % ja kaukolämmityksen apulaitteiden sähkönkulutukseksi on laskettu 0,07 kWh/m² rakennuksen lämmitettyä pinta-alaa
kohti (A 27.2.2013/176, liite 1). Energiavaraajalla varustettujen lämmöntuottojärjestelmien
hyötysuhteena on käytetty 90 %, jonka oletetaan sisältävän lämmityksen apulaitteiden sähkönkulutus. Käytetty hyötysuhteen arvo perustuu oletukseen tehokkaasti ja huolellisesti
eristetyistä putkistoista sekä energiavaraajasta.

Kun käytössä on kiinteistön huipputehontarpeen tyydyttämiseen kykenevä lämmöntuottojärjestelmä, voidaan tarkasteltavien lämpöpumppujen tehot valita vapaasti energialaskelmien ja lämpöpumpun hankintakustannusten perusteella siten, että saadaan maksimoitua
lämpöpumpun hinta- ja siitä saatava suhteellinen hyöty. Korvattaessa kaukolämpö maalämpöpumpulla oletetaan, että lämpöpumppu on osatehomitoitettu ja tarvittava huipputeho
tuotetaan sähkövastuksilla. Maalämmön laskennassa käytetään energiakaivokentän kuukausittaisille lämpötiloille taulukossa 10 esitettyjä arvoja.

Taulukko 10. Maalämmön laskennassa käytettävät energiakaivokentän kuukausittaiset lämpötilat.
Kuukausi:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Energiakaivokentän lämpötila [°C]:

-3 -4 -3 0

2

4

6

5

4

2

0

-2
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Energiakaivokentän mitoitus on arvioitu sekä energian- että tehontarpeen kannalta ja energiakentän kustannuslaskenta on tehty suuremman kaivomäärän perusteella. Energiakaivojen maaosuudeksi on oletettu 5 metriä ja tehollisen kallio-osuuden on oletettu alkavan heti
maaosuuden alapuolelta. Poraushintoina on käytetty maaosuudelle 68,2 €/m ja kallioosuudelle 29,14 €/m (alv. 24 %). Energiakaivokentän liitosputkistojen hintana on käytetty
15,5 €/m² lämmitettyä nettoalaa kohden (alv. 24 %). Energiaperustainen mitoitus on tehty
jakamalla energialaskennoista saatava energiakaivokentän energiantarve arvolla 120
kWh/m. Suurimman tehontarpeen laskemisessa lämpöpumpun COP:n on oletettu olevan 3,
jolloin energiakaivokentän tehontarpeeksi tulee 1 kW tehoista kompressoria käytettäessä 2
kW. Teho on jaettu maalämmön tapauksessa arvolla 40 W/m.

Sähköenergian hinnan oletetaan sisältävän siirto- ja energiamaksut sekä verot. Lämpöpumppujen sekä tarvittavien lämmitysvastusten teho on otettu täysimääräisenä huomioon
laskettaessa sähköliittymän kiinteiden kustannusten kasvamista. Nykyisen lämmöntuottojärjestelmän eli kaukolämmityksen tapauksessa oletetaan, ettei lainoitettavaa investointia
tarvita. Olemassa oleva kaukolämmön alakeskus oletetaan uusittavaksi tarkasteluajanjakson aikana ja uusimiseen tarvittavan pääoman oletetaan olevan kerätty etukäteen. 15 vuoden tarkastelujaksolla oletetaan, ettei lämmöntuottolaitteille tarvita korjausinvestointeja. 20
vuoden tarkasteluajanjaksolla oletetaan uusittavaksi moottoriventtiilien toimilaitteet, automaation kenttälaitteet sekä lämpöpumpun kompressori. Kompressorin vaihtokustannusten
oletetaan olevan 20 % lämpöpumpun hankintahinnasta.

Esitettyjen oletusten avulla lasketut tulokset vuosittaiselle kiinteistön lämmitysenergian
nettotarpeelle sekä lämpimän käyttöveden tuottamisen nettoenergiantarpeelle on esitetty
liitteessä 4. Tarkastelukohteen laskennalliseksi lämmityskauden rajalämpötilaksi saatiin
noin +16 °C ja lämmityskauden pituudeksi noin 7600 tuntia. Kiinteistölle lasketun nettoenergiantarpeen avulla lasketut tarkasteltavien lämmöntuottojärjestelmien laskennalliset
vuosittaiset energiakustannukset on esitetty liitteessä 5.

Lämmöntuottojärjestelmien osana toimivien lämpöpumppujen kompressorien ottotehot
optimoitiin kustannusperusteisesti vuosittaisten energiakustannusten avulla. Vertailtaville
lämmöntuottojärjestelmille laskettiin vuosittaiset energiakustannukset muuttamalla lämpöpumpun kompressorien ottotehoa 5 kW portaittain ja optimaalisin ratkaisu valittiin tar-
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kempaan elinkaarikustannusten laskentaan. Valintatulokset on esitetty liitteessä 5. Lämpöpumpun investointikustannuksen oletettiin maksavan noin 300 €/kW, jolloin 5 kW tehon
kasvattamisen kustannukseksi saadaan 1500 €. Kannattavuusrajana voitaisiin tällöin käyttää 100…150 € vuosittaista säästöä energiakustannuksissa, jolloin tehon kasvattamisen
investointi maksaa itsensä takaisin noin 10…15 vuodessa. Energian hintojen nousun ansiosta todellinen säästöaika jää hieman tätä lyhyemmäksi. Hybridijärjestelmän tapauksessa
kaukolämmön kiinteän vuosikustannuksen alenema sisältää epävarmuutta, minkä vuoksi
tarkempaan laskentaan on valittu pienimmän energiankulutuksen pienimmällä teholla saavuttava järjestelmä vaikka tehokkaammatkin järjestelmät vaikuttaisivat kannattavilta.
5.1.2 Elinkaarikustannuslaskennan tulokset
Taulukossa 11 on esitetty tarkastelukohteen case 1 elinkaarikustannuslaskennassa käytetyt
investointikustannukset lämmöntuottojärjestelmille.

Taulukko 11. Case 1 lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannusten laskennassa käytetyt investointikustannukset.
Lämmöntuottojärjestelmä

Investointikustannus

Kaukolämpö

20 300 €

Kaukolämpö ja poistoilmalämpöpumppu 30 kW

142 900 €

Kaukolämpö ja ulkoilma-vesilämpöpumppu 35 kW

107 800 €

Kaukolämpö ja ulkoilma-vesilämpöpumppu 40 kW

118 000 €

UI+PI+KL -hybridilämpöpumppu 45 kW + Kaukolämpö

191 300 €

Maalämpöpumppu 75 kW + sähkö

289 300 €

Lämpöpumppujärjestelmien investointikustannukset ovat huomattavia. Maalämpöpumpun
investointikustannuksesta lähes 60 % aiheutuu energiakaivokenttään liittyvistä kustannuksista.

Luvussa 5.1.1 esitettyjen oletusten ja urakoitsijoilta kysyttyjen budjetointihinta-arvioiden
avulla laskettiin elinkaarikustannukset valituille lämmöntuottojärjestelmille 15 ja 20 vuoden tarkasteluajoilla. Liitteessä 6 on eritelty tarkemmin kunkin lämmöntuottojärjestelmän
elinkaarikustannusten muodostuminen kustannuslajeittain sekä 15 että 20 vuoden tarkasteluajanjaksoilla. Elinkaarikustannuslaskennan tulokset 15 vuoden tarkasteluajalla on esitetty
kuvissa 42 ja 43.
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€
1050000

Case 1 elinkaarikustannukset 15 vuoden tarkasteluajalla (80/50/21)
Kaukolämpö

1000000
950000

KL ja poistoilmalämpöpumppu 30
kW

900000

Kaukolämpö ja UILP 35 kW

850000
UI+PI+KL -lämpöpumppu 40 kW + KL

800000
750000

Maalämpöpumppu 75 kW + sähkö

700000
Kuva 42. Case 1 lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannukset 15 vuoden tarkasteluajalla lämmitysverkoston mitoituslämpötiloilla (80/50/21).

Case 1 elinkaarikustannukset 15 vuoden tarkasteluajalla (70/40/21)
€
1050000
1000000

Kaukolämpö

950000

KL ja poistoilmalämpöpumppu 30
kW

900000

Kaukolämpö ja UILP 40 kW

850000
800000
750000

UI+PI+KL -lämpöpumppu 45 kW + KL
Maalämpöpumppu 75 kW + sähkö

700000
Kuva 43. Case 1 lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannukset 15 vuoden tarkasteluajalla lämmitysverkoston mitoituslämpötiloilla (70/40/21).

Kuvien 42 ja 43 avulla voidaan selvästi havaita lämpöpumppujen hyötyvän, kun lämmitysverkoston lämpötilatasot laskevat. Verkoston lämpötilatasojen alentaminen parantaa lämpöpumppua hyödyntävien lämmöntuottojärjestelmien suorituskertoimia, jolloin niiden
energiakustannukset pienenevät selvästi, mikä näkyy elinkaarikustannusten alenemisena.
Verrataan vielä tilannetta pidemmällä tarkasteluajalla, kuvissa 44 ja 45 on esitetty elinkaarikustannukset 20 vuoden tarkasteluajalla.
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Case 1 elinkaarikustannukset 20 vuoden tarkasteluajalla (80/50/21)
€
1400000

Kaukolämpö

1300000

KL ja poistoilmalämpöpumppu 30 kW

1200000

Kaukolämpö ja UILP 35 kW

1100000

UI+PI+KL -lämpöpumppu 40 kW + KL

1000000
Maalämpöpumppu 75 kW + sähkö

900000
Kuva 44. Case 1 lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannukset 20 vuoden tarkasteluajalla lämmitysverkoston mitoituslämpötiloilla (80/50/21).

Case 1 elinkaarikustannukset 20 vuoden tarkasteluajalla (70/40/21)
€
1400000
1300000
1200000

Kaukolämpö
KL ja poistoilmalämpöpumppu 30 kW
Kaukolämpö ja UILP 40 kW

1100000
UI+PI+KL -lämpöpumppu 45 kW + KL

1000000
Maalämpöpumppu 75 kW + sähkö

900000
Kuva 45. Case 1 lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannukset 20 vuoden tarkasteluajalla lämmitysverkoston mitoituslämpötiloilla (70/40/21).

Tarkasteluajan pidentyessä investointikustannusten osuus elinkaarikustannuksista pienenee
ja suurimman kustannuserän muodostavat energiakustannukset määrittävät tuloksia enemmän. Mitoituslämpötiloilla 70/40/21 kaikki vertailtavat lämmöntuottojärjestelmät näyttäisivät alittavan kaukolämmityksen elinkaarikustannukset. Tulosten perusteella paras vaihtoehto lämmöntuottojärjestelmäksi olisi hybridilämpöpumppu, jonka lämmönlähteinä toimivat ulkoilma, poistoilma ja kaukolämpö. Järjestelmällä voitaisiin 20 vuoden elinkaaren
aikana laskennallisesti saada lämmönjaon lämpötilatasoista riippuen 220000 – 300000 euron säästöt normaaliin kaukolämpöjärjestelmään verrattuna.

Verrataan elinkaarikustannuslaskelman tuloksia yksinkertaiseen takaisinmaksuaikalaskelmaan. Kaukolämpöön verrattavien lämmöntuottojärjestelmien investointien korottomat
takaisinmaksuajat on esitetty taulukossa 12.
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Taulukko 12. Lämmöntuottojärjestelmille lasketut korottomat takaisinmaksuajat, kun on huomioitu lämmöntuottojärjestelmien investointikustannukset sekä vuosittaiset energiakustannussäästöt verrattuna nykyiseen lämmöntuottojärjestelmään kaukolämmitykseen.
Koroton takaisinmaksuaika [a]
Lämmöntuottojärjestelmä

(80/60/21)

(70/40/21)

Poistoilmalämpöpumppu + KL

17

14

Ulkoilma-vesilämpöpumppu + KL

42

28,5

UI+PI+KL Hybridilämpöpumppu + KL

14

11

Maalämpöpumppu + sähkö

32

24

Takaisinmaksuaikojen

vertaaminen

elinkaarikustannuksiin

osoittaa

ainakin

ulko-

ilmavesilämpöpumpun tapauksessa takaisinmaksuaikalaskelman puutteellisuuden. Yksinkertaisessa takaisinmaksuaikalaskelmassa ei oteta huomioon esimerkiksi energian hintojen
nousua eikä kaukolämpölaitteiden uusintaa, minkä vuoksi tulokset ovat aivan erinäköisiä
verrattuna elinkaarikustannuslaskelmien tuloksiin.
5.1.3 Herkkyystarkastelut
Valitaan herkkyystarkasteluun ulkoilma, poistoilma, kaukolämpö –hybridilämpöpumppu ja
tarkastellaan investoinnin kannattavuuden muuttumista tarkasteluajalla 20 vuotta ja mitoituslämpötiloilla 80/50/21, kun yksittäiset kustannustekijät muuttuvat. Herkkyystarkastelujen tulokset on esitetty kuvassa 46.
€
1400000

Investointikustannukset
muuttuvat [%]

1350000

Lainan korkotaso muuttuu [%yksikköä]

1300000

Invenstoinnin tuottovaatimuksen
muutos [%-yksikköä]

1250000
1200000

Sähköenergianvuosittaisen
reaalihinnannousun muutos [%yksikköä]
Sähköenergian hinnan
kallistuminen alkuhetkellä [%]

1150000
1100000
1050000

Kaukolämmön
reaalihinnannousun muutos [%yksikköä]
Kaukolämmön energian hinnan
kallistuminen alkuhetkellä [%]

1000000
950000
-10

0

10

20

Kuva 46. Herkkyystarkastelujen tulokset ulkoilmaa, poistoilmaa sekä kaukolämpöä lämmönlähteinään hyödyntävälle lämpöpumpulle 20 vuoden elinkaarikustannusten tarkasteluajalla, kun lämmönluovutusjärjestelmän mitoituslämpötiloina käytetään (80/60/21).
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Huomataan sähköenergian vuosittaisen hinnannousun olevan merkittävin yksittäinen elinkaarikustannuksia muuttava tekijä. Jos sähkön vuosittainen reaalinen hinnannousu olisi yli
6,0 %, tulisi kaukolämmitys halvemmaksi olettaen, että kaukolämmön vuosittainen hinnannousu pysyisi ennallaan 3,8 %:ssa. Toisaalta voidaan havaita kustannusten nousevan
vain lievästi vaikka kaukolämmön hinta nousisi esimerkiksi kausihinnoittelujärjestelmään
siirryttäessä 20 % nykytasosta tarkasteltavalle lämmöntuottojärjestelmälle. Investointikustannusten nouseminen 20 %:lla ei myöskään merkittävästi muuta kannattavuutta verrattuna
kaukolämpöön. Esitettyjen riskien toteutumisen todennäköisyys voidaan arvioida melko
pieneksi ja tarkasteltava lämmöntuottojärjestelmä vaikuttaisi tulosten nojalla kannattavalta
investoinnilta.

5.2 Case 2: uudisrakennettava asuinkerrostalo
Toisena case-tarkastelukohteena toimii kuvitteellinen hankesuunnitteluvaiheessa oleva
uudiskerrostalo, joka tulisi sijaitsemaan Lappeenrannassa kaukolämpöverkon ulottuvilla.
Kerrostalon lämmöntuottojärjestelmän valinta halutaan tehdä elinkaarikustannuksia painottaen.
5.2.1 Elinkaarikustannuslaskennan lähtötiedot sekä tehdyt oletukset
Rakennuksen ilmanvaihto hoidetaan asuntokohtaisilla tulo- ja poistoilmanvaihtokoneilla,
joissa on tehokas lämmöntalteenotto. Ilmanvaihdon tuloilma lämmitetään ilmanvaihtokoneiden sähkölämmittimin tuloilman jälkilämmityksen asetusarvolämpötilaan. Kiinteistön
lämmönjakojärjestelmänä tullaan käyttämään vesikiertoista patterilämmitystä, jossa verkoston mitoituslämpötilat ovat 45/30/21. Liitteessä 7 on esitetty rakennuksen asemapiirustusote sekä yhden asuinkerroksen pohjapiirustus. Lämmitysenergiankulutuksen laskennassa käytetyt tiedot on esitetty liitteessä 8. Vaihtoehtoisina lämmöntuottojärjestelminä ovat
kaukolämmitys ja lämpöpumppuun perustuva lämmöntuottojärjestelmä. Tarkasteluun rajattiin kiinteistön lämmönlähteiksi ulkoilma, energiakaivot sekä kaukolämpö. Energiakaivojen kuukausittaisina lämpötiloina on käytetty luvun 5.1.1 taulukossa 10 esitettyjä arvoja.
Lämmöntuoton hyötysuhteina on käytetty luvussa 5.1.1 esitettyjä arvoja ja oletuksia.

Kun käytössä on pelkästään lämpöpumpun varassa oleva lämmöntuottojärjestelmä, on
lämpöpumpun tai sen apuna käytettävien sähkövastusten yhteistehon riitettävä kerrostalon
koko lämmöntarpeen tuottamiseen. Kaukolämmön ollessa lämpöpumpun tukena, voidaan
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lämpöpumpun teho valita vapaasti ja maksimoida lämpöpumpun hinta- sekä siitä saatava
suhteellinen hyöty.

Lämpöpumpun suorituskertoimen laskennassa on käytetty luvun 3.1 kuvassa 16 esitettyjen
käyrien yhtälöjä. Ulkoilmahöyrystimen sulatukset huomioidaan ulkolämpötilan laskiessa
alle +4 °C. Käytettäessä lämmönlähteenä energiakaivoja ei sulatuksia huomioida, minkä
lisäksi oletetaan lämmönsiirron asteisuuden olevan 3 °C pienempi kuin ulkoilmahöyrystintä käytettäessä.

Lämpökaivokentän mitoitus on arvioitu sekä energian- että tehontarpeen kannalta ja mitoitus on tehty suuremman kaivomäärän perusteella. Energiakaivojen maaosuuden pituudeksi
on oletettu 5 metriä. Poraushintoina on käytetty maaosuudelle 71,3 €/m ja kallio-osuudelle
30,75 €/m (alv. 24 %). Liitosputkistojen hinnaksi on oletettu 15,5 €/m² lämmitettyä nettoalaa kohden (alv. 24 %). Hybridijärjestelmässä liitosputkistojen hinnan on oletettu olevan
20 % pienempi energiakaivokentän ollessa pienempi kuin maalämmön tapauksessa. Energiaperustainen mitoitus on tehty jakamalla energialaskennoista saatava energiakaivokentän
energiantarve arvolla 120 kWh/m. Suurimman tehontarpeen laskemisessa lämpöpumpun
COP:n on oletettu olevan 3. Teho on jaettu maalämmön tapauksessa arvolla 40 W/m. Hybridilämmityksessä tehonsaannoksi on oletettu 60 W/m. Arvion perusteena on käytetty kaivokentän pidempää toipumisaikaa, jonka ansiosta lämpötilat ehtivät palautua käyttöjakson
ulkopuolella korkeammalle tasolle kuin täysaikaisesti energiakaivoja käyttävässä maalämpöjärjestelmässä. Suuremman tehon ottamisen kaivosta on oletettu vaativan kahden Uputkilenkin käyttöä yhdessä kaivossa, minkä on oletettu nostavan kaivojen porauskustannuksia 10 %.

Lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannuslaskelmissa käytettyjä oletuksia on koottu
luvun 5.1.1. taulukkoon 9. Koska tarkastellaan uudisrakennusta, oletetaan myös kaukolämmityksen tapauksessa tehtävä investointi lainoitettavaksi ja kaukolämmön kustannuksissa on huomioitu myös liittymiskustannus. Liittymiskustannus on määritetty laskennallisen sopimusvesivirran avulla Lappeenrannan Energia Oy:n kaukolämpöliittymähinnaston
avulla (Lappeenrannan Energia Oy 2014). 15 vuoden tarkastelujaksolla oletetaan, ettei
lämmöntuottolaitteille tarvita korjausinvestointeja. 20 vuoden tarkasteluajanjaksolla oletetaan uusittavaksi moottoriventtiilien toimilaitteet, automaation kenttälaitteet sekä lämpö-
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pumpun kompressori. Kompressorin vaihtokustannusten oletetaan olevan 20 % lämpöpumpun hankintahinnasta.

Esitettyjen oletusten avulla lasketut tulokset vuosittaiselle kiinteistön lämmitysenergian
nettotarpeelle sekä lämpimän käyttöveden tuottamisen nettoenergiantarpeelle on esitetty
liitteessä 8. Rakennuksen tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen laskennallisesti tarvittava
ostoenergia on uudiskerrostalossa huomattavasti pienempi kuin lämpimän käyttöveden
lämmittämiseen laskennallisesti tarvittava ostoenergia. Laskennalliseksi lämmityskauden
rajalämpötilaksi saatiin noin +8 °C ja lämmityskauden pituudeksi noin 5300 tuntia. Kiinteistölle lasketun nettoenergiantarpeen avulla lasketut lämmöntuottojärjestelmien laskennalliset vuosittaiset energiakustannukset on esitetty liitteessä 9.

Lämmöntuottojärjestelmien osana toimivien lämpöpumppujen kompressorien ottotehot
optimoitiin kustannusperusteisesti vuosittaisten energiakustannusten avulla. Vertailtaville
lämmöntuottojärjestelmille laskettiin vuosittaiset energiakustannukset muuttamalla lämpöpumpun kompressorien ottotehoa 5 kW portaittain ja optimaalisin ratkaisu valittiin tarkempaan elinkaarikustannusten laskentaan samoin perustein kuin luvussa 5.1.1. Valintatulokset on esitetty liitteessä 9.
5.2.2 Elinkaarikustannuslaskennan tulokset
Taulukossa 13 on esitetty elinkaarikustannuslaskennassa käytetyt investointikustannukset
lämmöntuottojärjestelmille.

Taulukko 13. Case 2 lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannusten laskennassa käytetyt investointikustannukset.
Lämmöntuottojärjestelmä

Investointikustannus

Kaukolämpö

27 000 €

KL ja UILP 10 kW

62 500 €

UI+KL -lämpöpumppu 10 kW + KL

78 800 €

UI+M -lämpöpumppu 15 kW + sähkö

124 500 €

Maalämpöpumppu 20 kW + sähkö

123 400 €

Ulkoilma-vesilämpöpumppu 20 kW + sähkö

78 700 €

Lämmityksen vähäisen tehontarpeen vuoksi lämpöpumppujen teho jää melko alhaiseksi,
minkä ansiosta investointikustannukset jäävät suhteellisesti matalammiksi kuin case 1 tapauksessa.
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Luvussa 5.2.1 esitettyjen oletusten ja urakoitsijoilta kysyttyjen budjetointihinta-arvioiden
avulla laskettiin elinkaarikustannukset valituille lämmöntuottojärjestelmille 15 ja 20 vuoden tarkasteluajoilla. Liitteessä 10 on eritelty tarkemmin kunkin lämmöntuottojärjestelmän
elinkaarikustannusten muodostuminen kustannuslajeittain sekä 15 että 20 vuoden tarkasteluajanjaksoilla. Elinkaarikustannuslaskennan tulokset 15 vuoden tarkasteluajalla on esitetty
kuvassa 47.
Case 2 elinkaarikustannukset 15 vuoden tarkasteluajalla (45/30/21)
€
350000

Kaukolämpö

340000

KL ja UILP 10 kW

330000

UI+KL -lämpöpumppu 10 kW + KL

320000
310000

UI+M lämpöpumppu 15 kW + sähkö

300000

Maalämpöpumppu 20 kW + sähkö

290000

Ulkoilma-vesilämpöpumppu 20 kW +
sähkö

280000

Kuva 47. Case 2 lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannukset 15 vuoden tarkasteluajalla lämmitysverkoston mitoituslämpötiloilla (45/30/21).

Uudisrakennuksen tapauksessa erittäin lyhyellä 15 vuoden tarkasteluajanjaksolla normaali
kaukolämmitysjärjestelmä tulee elinkaarikustannuksiltaan vertailtavista järjestelmistä edullisimmaksi edullisten investointikustannusten ansiosta. Kuitenkaan lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannusten erot eivät ole huomattavia vaikka investointikustannukset
eroavat halvimman ja kalleimman järjestelmän välillä lähes 100 000 euroa. Tarkastellaan
tilanteen muuttumista pidemmällä 20 vuoden tarkasteluajalla. Elinkaarikustannuslaskennan
tulokset 20 vuoden tarkasteluajalla on esitetty kuvassa 48.
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Case 2 elinkaarikustannukset 20 vuoden tarkasteluajalla (45/30/21)
€
435000

Kaukolämpö

430000

KL ja UILP 10 kW

425000

UI+KL -lämpöpumppu 10 kW + KL

420000
415000

UI+M lämpöpumppu 15 kW + sähkö

410000

Maalämpöpumppu 20 kW + sähkö

405000

Ulkoilma-vesilämpöpumppu 20 kW +
sähkö

400000

Kuva 48. Case 2 lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannukset 20 vuoden tarkasteluajalla lämmitysverkoston mitoituslämpötiloilla (45/30/21).

Tarkasteltavan rakennuksen energiankulutus on niin pieni, että saavutettavat energiansäästöt eivät riitä suurempien investointien kattamiseen yksittäisen asuinkerrostalon tapauksessa edes 20 vuoden tarkasteluajalla. Eri lämmöntuottojärjestelmien laskennallisten elinkaarikustannusten ero jää hyvin pieneksi, 20 vuoden tarkasteluajanjaksolla suurimman ja pienimmän kustannuksen ero on alle 19 000 €.
5.2.3 Herkkyystarkastelut
Tarkastellaan pienimmät elinkaarikustannukset 20 vuoden tarkasteluajalla saavuttaneen
ulkoilma-vesilämpöpumpun herkkyyksiä kustannustasojen muutoksille. Herkkyystarkastelujen tulokset on esitetty kuvassa 49.
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€
600000

Investointikustannukset
muuttuvat [%]

580000

Lainan korkotaso muuttuu [%yksikköä]

560000
540000

Invenstoinnin tuottovaatimuksen
muutos [%-yksikköä]

520000

Sähköenergian vuosittaisen
reaalihinnannousun muutos [%yksikköä]
Sähköenergian hinnan
kallistuminen alkuhetkellä [%]

500000
480000
460000

Kaukolämmön vuosittaisen
reaalihinnannousun muutos [%yksikköä]
Kaukolämmön energian hinnan
kallistuminen alkuhetkellä [%]

440000
420000
400000
-10

-5

0

5

10

15

20

Kuva 49. Herkkyystarkastelujen tulokset case 2 ulkoilma-vesilämpöpumpulle 20 vuoden elinkaarikustannusten tarkasteluajalla, kun lämmönluovutusjärjestelmän mitoituslämpötiloina käytetään (45/30/21).

Koska lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannusten erotus 20 vuoden tarkasteluajanjaksolla jäi hyvin pieneksi, on järjestelmä hyvin herkkä kustannuskomponenttien muutokselle. Investointikustannuksen kasvaminen 15 % nostaa ulkoilma-vesilämpöpumpun elinkaarikustannukset suuremmiksi kuin kaukolämmityksellä. Sähkön hinta on merkittävä tekijä ulkoilma-vesilämpöpumpun elinkaarikustannusten kannalta. Sähköenergian alkuhinnan kallistuessa 5 % tulee kaukolämmitys 20 vuoden elinkaaren aikana halvemmaksi, jos
kaukolämmön alkuhinta pysyy nykyisenä ja energiakustannusten vuosimuutokset säilyvät
nykyisinä. Vaikuttavin tekijä kannattavuuteen on sähköenergian vuosittainen hinnannousu.
Sähköenergian vuosittaisen hinnannousun kiihtyessä vain yhdellä prosentilla nousevat
elinkaarikustannukset kaukolämpöä korkeammiksi, jos kaukolämpöenergian vuosittainen
hinnannousu pysyy nykyisenä. Kaukolämmitysjärjestelmän investointikustannukset ovat
ennakoitavissa tarkasti, koska laitteita asennetaan paljon. Esitetyt riskit ovat mahdollisia
eikä ulkoilma-vesilämpöpumppujärjestelmän hankkimista tarkasteltuun uudiskerrostaloon
välttämättä voida perustella taloudellisesti, mikäli kaukolämpöenergian hintatason ennakoidaan käyttäytyvän odotetusti.
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6

LASKENTAMENETELMÄN ANALYSOINTI

Case-tarkasteluissa tehdyt laskelmat perustuvat tässä työssä esitettyihin oletuksiin. Energialaskelmat on tehty Microsoft Excel – taulukkolaskentaohjelmalla. Työn edetessä tehtyjen analyysien perusteella voidaan todeta taulukkolaskentaohjelman toiminnallisuuden
olevan rajallinen tarvittavien laskelmien teossa. Erityisesti laskennassa tarvittujen iterointien havaittiin aiheuttavan ajoittain ongelmia ohjelmalle. Laskentaohjelmiston alustaksi
voisi harkita jotain muuta ohjelmaa tai vähintään kehittää edelleen Excel-laskennan toimintaa. Yhtenä rajoittavana tekijänä tämän työn osalta oli aika. Laskentaohjelman kehittäminen on vielä melko varhaisessa vaiheessa ja muun muassa käsiteltyä kylmäaineen tulistuksen poiston laskentaa ei kyetty huomioimaan laskennassa. Laskentaohjelmiston kehittämistä tulee jatkaa edelleen tämän työn valmistumisen jälkeen.

Esitetty laskentamenetelmä perustuu hyvin suurelta osin Suomen nykyisen rakentamismääräyskokoelman laskentamalleihin ja oletuksiin. Oletuksiin liittyy epävarmuutta, esimerkiksi käytetyt säätiedot perustuvat keskimääräisiin tilastoituihin sääolosuhteisiin, jolloin vuosittaiset säänvaihtelut vaikuttavat todellisuudessa lyhyellä aikavälillä saataviin säästöihin.
Paikalliset sääolosuhteet voivat myös erota vertailuolosuhteista merkittävästi. Lisäksi
asukkaiden käyttötottumukset voivat vaikuttaa merkittävästi kiinteistön energiankulutukseen.

Lämpöpumpun tulistusenergian hyödyntäminen lauhdutuslämpötilaa kuumemman veden
tuottamisessa vaatii lisäselvittelyä ennen kuin se voidaan huomioida energialaskennassa
todenmukaisesti. Todellisuudessa tulistusenergian hyödyntäminen hyvin todennäköisesti
parantaa lämpöpumpun suorituskerrointa. Laskennassa käytettiin EN 14511 mittaustulosten perusteella lämpöpumpulle muodostettua COP-käyrää. Mitoituksen heikkoutena ovat
osatehot, koska standardin mukaisesti lämpöpumpun mittaukset tehdään täydellä toimintateholla. Esimerkiksi Daikinin valmistamat lämpöpumput ovat invertterisäätöisiä, jolloin
lämpöpumpun tehoa on mahdollista säätää lämmöntarpeen mukaan. Osateholla lämpöpumpun suorituskerroin hyvin todennäköisesti kasvaa verrattuna täyteen toimintatehoon,
koska höyrystimen ja lauhduttimen tehon suhde niiden pinta-alaan pienenee. Tällöin lämmönsiirtimien asteisuudet pienenevät, minkä seurauksena lämpötilaero lämpöpumpun yli
pienenee. Osatehojen huomioimiseksi tarvittaisiin luotettavia osatehomittaustuloksia ennen
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kuin toimintaa osatehoilla voidaan mallintaa luotettavasti. Toisaalta osatehojen todennäköisesti paremman suorituskertoimen huomioimatta jättäminen tuo laskentatuloksiin lisävarmuutta niin, että lämpöpumpuille laskettujen säästöjen toteutuminen on varmempaa.

Myös jäähdytysenergiantarpeen huomioiminen laskelmissa tulee ottaa laskentamenetelmän
kehittämisessä huomioon. Erityisesti uudisrakennuksissa jäähdytysenergian sekä jäähdytysenergian tuottamiseen tarvittavien laiteinvestointien huomioimisella voi olla merkittäviä
vaikutuksia saataviin tuloksiin.

Laskentamenetelmän kehittämiseksi on olennaista seurata järjestelmien toimintaa toteutettavissa kohteissa. Automaatiojärjestelmän varustaminen kattavilla tiedonkeruuominaisuuksilla helpottaa järjestelmän toiminnan seurantaa merkittävästi.

7

JOHTOPÄÄTÖKSET

Laskentatulosten perusteella hybridilämpöpumppu, jolla hyödynnetään useita lämmönlähteitä, voi olla erittäin kannattava investointi suuressa osassa nykyistä asuinkerrostalojen
rakennuskantaa. Hybridijärjestelmien suuret investointikustannukset saadaan kuoletettua
energiakustannussäästöinä, jos rakennuksen energiankulutus on suhteellisen suuri. Tulosten perusteella korkeatkaan lämmitysverkoston mitoituslämpötilat eivät välttämättä tee
lämpöpumppujärjestelmiä kannattamattomiksi. On tosin muistettava, että tarvittava huipputeho ja lämmitysverkoston menoveden lämpötila on voitava tuottaa jollakin keinolla.
Uudisrakennuksissa pelkästään lämmitysenergian tuottaminen ei välttämättä ole kannattavaa lämpöpumppujärjestelmin verrattuna kaukolämmitykseen. Uudisrakennusten lämmöntarve on selvästi pienempi kuin ennen 2000-lukua valmistuneissa asuinkerrostaloissa eikä
lämpöpumppujärjestelmillä saada välttämättä tarpeeksi energiakustannussäästöjä kalliimpien investointien kattamiseksi.

Tässä työssä keskityttiin asuinkerrostalokiinteistöjen lämmitysenergian tuottamiseen. Tulevaisuudessa vaatimukset sisäilmaolosuhteiden nykyistä tarkemmalle hallinnalle voivat
lisääntyä. Uudisrakennuksissa jäähdytystarve tulee hyvin todennäköisesti lisääntymään.
Jäähdytysenergian tuottaminen onnistuu lämpöpumpuilla myös samanaikaisesti lämmitysenergian tuottamisen kanssa, mikä nostaa kompressorin käyttämän sähköenergian hyö-
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dyntämisastetta. Myös jäähdytysenergian tuottaminen kannattaa ottaa elinkaarikustannustarkasteluissa huomioon, mikäli tiedetään jäähdytystarvetta esiintyvän ja suunnitteilla on
jäähdytyksen rakentaminen tarkasteltavaan rakennukseen. Todennäköisesti jäähdytyksen
huomioiminen parantaa lämpöpumppujärjestelmien kilpailukykyä, koska erillisen jäähdytysjärjestelmän investointikustannukset voivat olla huomattavia. Tämän suuntaisia tuloksia
saatiin ainakin VTT:n Espooseen sijoitetulle asuinkerrostalolle tekemistä elinkaarikustannuslaskelmista, joissa vertailtiin maalämpöpumppulämmitystä kaukolämpöön ja jäähdytykseen (VTT 2010, 38 - 41). Erilaisten lämpöpumppujärjestelmien saama hyöty
jäähdytysenergiantarpeen huomioimisesta tulisi luultavasti eroamaan jonkin verran. Esimerkiksi maalämpöjärjestelmään kuuluvista energiakaivoista on mahdollista saada jäähdytysenergiaa pelkästään kierrättämällä maalämpönestettä jäähdytysverkostossa pumpulla.
Jäähdytyksen suorituskerroin voi tällaisella järjestelmällä kohota huomattavan korkeaksi
verrattuna lämpöpumpun kompressorilla tehtyyn jäähdytysenergiaan.

Hybridilämmitysjärjestelmän ohjauksen toimintaa käytössä on käsitelty vain hyvin pintapuolisesti. Lisätutkimustarpeita voi ilmetä hybridilämmitysjärjestelmän automatiikan optimaaliseen suunnitteluun ja toimintaan liittyen. Automatiikalla on hyvin suuri merkitys
laskennallisen säästöpotentiaalin toteutumiselle. Jos eri järjestelmien toiminnan yhteensovittamista ei saada tehtyä riittävän hyvin, on hyvin todennäköistä, ettei laskennallisia tuloksia saavuteta. Automaatiojärjestelmä tulisi varustaa mahdollisimman kattavalla tiedonkeruulla, joka mahdollistaa järjestelmän toiminnan tarkkailun. Mahdollisesti järjestelmä
voisi varoittaa epäsuotuisasta toiminnasta, jolloin ongelmiin olisi mahdollista puuttua heti
niiden ilmenemisen jälkeen. Näin voitaisiin välttyä odotuksia suuremmilta energialaskuilta.
Elinkaaren aikaisen toiminnan kannalta myös automaatiojärjestelmän päivitettävyydellä
voi olla merkittävä vaikutus järjestelmän tehokkuuteen. Yleisesti uusien järjestelmien kohdalla kaikkia mahdollisia käyttötilanteita ei osata ennakoida riittävän hyvin ja lisäksi automatiikan ohjelmaan voi jäädä korjattavaa, minkä vuoksi ohjelmistoissa ja laitteissa voi
ilmetä päivitystarpeita.

Tässä työssä on painotettu lämmöntuottojärjestelmien kustannusnäkökulmia, koska usein
kustannukset ovat asiakkaiden näkökulmasta katsottuna tärkein lämmöntuottojärjestelmän
valintaperuste. Lämmöntuottojärjestelmiä voitaisiin vertailla myös esimerkiksi hiilijalanjälkipainotteisesti. Hiilijalanjälkitarkasteluissa sähköntuotantorakenne ja käytetty huippu-
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tehontarpeen tuottava järjestelmä ratkaisevat hyvin pitkälti lämpöpumppujen hiilijalanjäljen koon. Lämmityksen ja sähkönkulutuksen huipputehontarpeet osuvat yleensä samoihin
aikoihin. Kaukolämmön käyttäminen huipputehontarpeen tyydyttämiseksi voi olla järkevää
yhteiskunnalliselta kannalta katsottuna, jos käytettävä kaukolämpö tuotetaan lämmön ja
sähkön yhteistuotantolaitoksessa. Toisaalta yleensä kaukolämmön huippukulutus katetaan
erillisillä lämpökattilalaitoksilla ja vain ns. peruskuormaa tuotetaan yhteistuotantolaitoksilla. Kaukolämmön käyttäminen vain huipputehontarpeen aikana voi vähentää yhteistuotannon kannattavuutta ja lisätä näin lämpökattilalaitosten osuutta kaukolämmöntuotossa. Vähentyvä kaukolämmön kulutus voi toisaalta johtaa myös kaukolämmön kiinteän vuosimaksun kasvamiseen, koska kaukolämmitysverkoston investointikustannusten suhteellinen
osuus toimitettuun kaukolämpöenergiaan kasvaa.

8

YHTEENVETO

Rakennusten lämmittäminen kuluttaa merkittävän osan koko Euroopan unionin kokonaisenergiankulutuksesta. Kansainvälisenä ja kansallisena tavoitteena on rakennusten energiankulutuksen ja rakennuksista aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen merkittävä vähentäminen,
mihin pyritään esimerkiksi rakentamisen energiatehokkuusmääräysten tiukentamisella sekä
edistämällä uusiutuvien energian lähteiden käyttöä. Asukkaiden ja omistajien tavoitteena
on yleensä pienentää rakennusten lämmittämisen kustannuksia. Kustannusten pienentäminen onnistuu yleensä vähentämällä energiankulutusta tai lisäämällä ilmaisenergian käyttöä.
Energiankulutusta voi vähentää esimerkiksi rakenteiden paremmalla eristämisellä. Ilmaisenergian käyttöä voi lisätä esimerkiksi käyttämällä lämmitysenergian tuottamiseen
lämpöpumppuja. Energiankulutuksen vähentämisen tai ilmaisenenergian määrän lisäämisen on kuitenkin oltava kustannustehokasta. Kustannussäästöjä ei saada, jos investointiin
käytettävä rahamäärä on suurempi kuin energiankulutuksen pienentämisellä aikaansaatu
energiakustannussäästö.

Työn tavoitteena oli selvittää kuinka kustannustehokkaasti asuinkerrostalokiinteistön lämmitysenergian tuottaminen onnistuisi lämpöpumppujärjestelmiä käyttämällä verrattuna
yleisimpään asuinkerrostalojen lämmöntuottojärjestelmään kaukolämmitykseen. Lisäksi
tavoitteena oli kehittää laskentaohjelmistoa, jolla energiantuotantojärjestelmien elinkaarikustannuksia voidaan vertailla. Tavoitteiden saavuttamiseksi oli selvitettävä tarvittavat
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tiedot lämpöpumppujärjestelmän suorituskyvyn laskemiseksi. Työssä tarkasteltiin kiinteistön ostoenergiantarpeen muodostumista, lämpöpumpun sekä kylmäaineen ominaisuuksia,
mahdollisesti käytettävien lämmönlähteiden ominaisuuksia ja elinkaarikustannusten laskemiseksi tarvittavia tietoja. Tarvittavien laskentatietojen keräämisen jälkeen tehtiin casetarkastelut

kahdelle

eri

aikakautta

edustavalle

asuinkerrostalokiinteistölle.

Case-

tarkastelujen avulla selvitettiin laskentamenetelmän toimivuutta sekä lämpöpumppuun
perustuvien lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannuksia verrattuna kaukolämmitykseen.

Työssä tehtyjen case-tarkastelujen tuloksena useisiin lämmönlähteisiin perustuvan hybridilämpöpumppujärjestelmän käyttäminen rakennuksen lämmitysenergian tuottamiseen on
hyvin kannattavaa jopa kaukolämmitykseen verrattuna, jos kiinteistön energiankulutus on
suuri. Hybridilämpöpumppuun perustuvan lämmöntuottojärjestelmän investointikustannukset ovat merkittävästi suuremmat kuin esimerkiksi kaukolämmityksessä, joten energiakustannussäästöjen täytyy olla merkittäviä, että suurempi investointi maksaa itsensä takaisin elinkaaren aikaisina energiakustannussäästöinä. Energiatehokkaassa uudisrakentamisessa useista rakennuksista koostuvissa kiinteistöissä voivat hybridilämpöpumppuihin perustuvat järjestelmät olla kustannustehokkaita. Yksittäisissä energiatehokkaissa uudiskerrostaloissa hybridilämpöpumppuun perustuvan järjestelmän hankinta voi olla elinkaarikustannuksiltaan perusteltua, jos rakennus on varustettava jäähdytyksellä. Varmuudella tätä ei
voi todeta ennen kuin elinkaarikustannustarkasteluja tehdään ottaen myös jäähdytysenergian tuottaminen huomioon järjestelmien vertailuissa. Lämpöpumppuvalmistajat ovat jatkuvasti kehittäneet tuotteitaan paremmiksi. Lämpöpumppujen energiatehokkuus tulee edelleen kasvamaan uusien innovaatioiden kehittyessä kaupalliselle asteelle. Myös lainsäädäntö tulee muuttamaan lämpöpumppumarkkinoita käytettyjen kylmäaineiden osalta sekä osin
myös vaikuttamalla valmistajien käytäntöihin laitteidensa suorituskyvyn ilmoittamisessa.

Erityisesti uudisrakennusten energiankulutus tulee lähitulevaisuudessa pienenemään merkittävästi uusien rakentamisen energiatehokkuusmääräysten lisääntymisen sekä tiukentumisen myötä ja samalla vaatimukset lämmöntuottojärjestelmille muuttuvat. Sisäilmaolosuhteita halutaan todennäköisesti hallita entistä paremmin. Lämmityskausi tulee jäämään entistä lyhyemmäksi ja jäähdytysenergiantarve tulee todennäköisesti lisääntymään.
Muutokset tulevat vaikuttamaan lämmöntuottolaitteiden mitoitukseen sekä elinkaarikus-
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tannusten muodostumiseen. Pienentyvän lämmitysenergiankulutuksen vuoksi investointikustannusten rooli tulee todennäköisesti kasvamaan lämmöntuottojärjestelmien elinkaarikustannusten muodostumisessa. Lämpöpumppujärjestelmät saavat kilpailuetua erillisen
jäähdytysjärjestelmän vaativiin lämmöntuottojärjestelmiin verrattuna, koska niillä voidaan
tuottaa tehokkaasti myös jäähdytysenergiaa ilman merkittäviä lisäinvestointeja.

Parhaan lämmöntuottojärjestelmän valitseminen rakennukseen ei ole välttämättä helppoa
eikä yksiselitteistä, koska valittavissa olevien lämmöntuottojärjestelmien kirjo on kasvanut
huomattavasti. Lisäksi lämmöntuottojärjestelmistä aiheutuvien kustannusten hahmottaminen kokonaisvaltaisesti voi olla hankalaa. Yleensä lämmöntuottolaite, kuten lämpöpumppu
tai kaukolämmön alakeskus, on vain yksi osa tarvittavasta investointikustannuksesta. Lisäksi on huomioitava liittymäkustannukset sekä kaikkien tarvittavien apulaitteiden kustannukset. Energiakustannukset muuttuvat jatkuvasti energianhintojen muutosten vuoksi.
Kustannusperusteista valintaa tehdessä kannattaakin hyödyntää elinkaarikustannustarkasteluja, joiden avulla voidaan selvittää suunnitellun käyttöiän aikana kokonaiskustannuksiltaan edullisimmat järjestelmät. Parhaimmilta vaihtoehdoilta vaikuttaville ehdokkaille voidaan herkkyystarkastelujen avulla arvioida erilaisten riskien vaikutusta elinkaarikustannuksiin sekä riskien toteutumisen todennäköisyyttä. Tarkastelujen avulla voidaan välttää
kalliiden virheinvestointien tekemistä.

Käytetty laskentamenetelmä vaatii jatkokehittelyä ainakin kylmäaineen tulistuslämmön
sekä jäähdytysenergiantarpeen huomioimiseksi. Automaatiojärjestelmän toimivuudella on
suuri merkitys todellisuudessa saavutettaviin kustannussäästöihin, joten automaation toimivuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Laskennan kehittämiseksi on olennaista
seurata toteutettavien järjestelmien toimintaa ja verrata laskennallisia sekä mitattuja energiakulutustietoja toisiinsa.
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tarkastelua varten. Valitut vaihtoehdot on merkitty vaalean vihreällä taustalla.
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