
 
 

Opinnäytetyö (AMK) 

Energia- ja ympäristötekniikka 

2019 

 

 

 

 

 

Kim Tervonen 

SAVUKAASUJEN JA 
POISTOILMAN 
LÄMMÖNTALTEENOTON 
POTENTIAALI 
PAINOVOIMAISESSA 
ILMANVAIHDOSSA 

  



 
 

OPINNÄYTETYÖ (AMK) | TIIVISTELMÄ 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

Energia- ja ympäristötekniikan insinööri 

2019 | 53 sivua 

Kim Tervonen 

SAVUKAASUJEN JA POISTOILMAN 
LÄMMÖNTALTEENOTON POTENTIAALI 
PAINOVOIMAISESSA ILMANVAIHDOSSA 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan savukaasujen ja poistoilman lämmöntalteenoton potentiaalia, 
rajoitteita ja toteuttamistapoja rakennuksissa, joissa on käytössä painovoimainen ilmanvaihto. 
Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: Omaako painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä 
lämmöntalteenotollista potentiaalia? Onko sen toteuttaminen teknisistä ja taloudellisista 
näkökulmista katsoen mielekästä? Hypoteesina oletetaan pientalojen ilmanvaihdon poistoilman 
ja savukaasujen sisältävän hyödyntämispotentiaalin omaavaa lämpöenergiaa, jonka talteenotto 
on teknisesti mahdollista. 

Perinteisen painovoimaisen ilmanvaihdon aiheuttama energiahävikki on pientalossa noin 30–50 
%, jota pienentämällä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa. 
Painovoimainen ilmanvaihto on kuitenkin häiriöille herkkä, minkä vuoksi 
lämmöntalteenottolaitteiston lisääminen siihen saattaa aiheuttaa ilmanvaihtotehon 
heikkenemisen. Tätä voidaan ehkäistä lisäämällä laitteistoon poistoilmapuhallin ja muuttamalla 
ilmanvaihto hybridi-ilmanvaihdoksi. Referenssikohteessa ilmanvaihdon poistoilma ja lämmityksen 
savukaasut poistuvat rakennuksesta savupiipun kautta. Likaiset ja lämpötiloiltaan vaihtelevat 
poistokaasut asettavat rajoitteita käytettäville ratkaisuille ja lisäävät huoltotarvetta. Liittämällä 
järjestelmään sähkösuodatin voidaan vähentää pienhiukkasten määrää, mikä ehkäisee laitteiston 
likaantumista sekä parantaa ilmanlaatua. 

Teknisistä haasteista huolimatta painovoimaisen ilmanvaihdon rakennuksen lämmöntalteenoton 
toteuttaminen on potentiaalinen vaihtoehto. Taloudellisten säästöjen lisäksi laitteiston voidaan 
katsoa parantavan sisäilmastoa ja asumismukavuutta, vähentävän ympäristön kuormitusta ja 
valmistavan rakennuskantaa vastaamaan tulevaisuuden asettamiin haasteisiin, kuten 
lämmitysmuotojen muutoksiin ja energiakustannusten vaihteluihin. 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan ilmanvaihdon ja savukaasujen lämmöntalteenoton 

hyödyntämispotentiaalia painovoimaisen ilmanvaihdon rakennuksessa. Opinnäytetyön 

tutkimuskysymyksiä ovat: Omaako painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä lämmöntal-

teenotollista potentiaalia ja onko sen toteuttaminen teknisistä ja taloudellisista näkökul-

mista katsoen mielekästä? Lähtökohtaisesti oletetaan ilmanvaihdon ja savukaasujen si-

sältävän merkittävää lämpöpotentiaalia, jonka hyödyntäminen teknisesti olisi mahdolli-

sista.  

Aluksi työssä selvitetään ilmanvaihdon erityispiirteet, perehdytään uudis- ja korjausra-

kentamista koskeviin määräyksiin ja asetuksiin rakennuksen energiatehokkuutta paran-

nettaessa sekä tutustutaan olemassa oleviin ratkaisuihin ilmanvaihdon lämmöntalteen-

otossa. Vertailukohtana ja esimerkkirakennuksena työssä käytetään jälleenrakennus-

ajan tyyppitaloa, puurakenteista rintamamiestaloa, jonka ominaisuudet esitellään pinta-

puolisesti. Hypoteesien muodostamista varten referenssikohteessa suoritettiin savukaa-

sujen ja poistoilman lämpötilamittauksia sekä muodostettiin teoreettisia malleja kaasujen 

virtaamista. Näiden pohjalta arvioitiin lämmöntalteenoton potentiaalia. Teoreettisten hyö-

tysuhde- ja energiapotentiaalimallien jälkeen työssä esitellään mahdollisia teknisiä rat-

kaisuja lämmöntalteenottolaitteistolle.  

Laitteistoa käsittelevässä luvussa perehdytään vaadittaviin ominaisuuksiin, eri kompo-

nenttien toimintaan, käyttöaikaisiin huolto- ja ylläpitotoimenpiteisiin, laitteiston tuomiin 

hyötyihin ja haittoihin sekä tutustutaan esimerkkiratkaisuun kuvien ja selvitysten avulla. 

Lopuksi työssä pohditaan asetettujen määräysten, teorian ja käytännön kohtaamista 

sekä lämmöntalteenoton soveltuvuutta painovoimaisen ilmanvaihdon rakennukseen. Li-

säksi tarkastellaan painovoimaisen ilmanvaihdon toteuttamisen mielekkyyttä taloudelli-

sesta, teknisestä ja ympäristöllisestä näkökulmasta katsottuna. 
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2 TUTKIMUSASETELMA 

Pyrkimykset aiempaa energiatehokkaampaan asumiseen ovat tuoneet runsaasti muu-

toksia rakennustekniikkaan ja vallitseviin trendeihin. Lainsäädäntö ja asetukset ovat mer-

kittävästi kiristyneet verrattuna viime vuosikymmenten normeihin. Niillä on myös aiem-

paa tärkeämpi rooli rakentamisen ja saneeraamisen ohjaamisessa. (Ympäristöministeriö 

2018b) 

Pientalojen uudisrakentamisessa suositaan passiivi- ja nollaenergiataloja, joiden raken-

teen ja ilmanvaihdon lämpöhäviöt pystytään pitämään marginaalisina ja asuminen ener-

giatehokkaana. Jo olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta voidaan pa-

rantaa saneeraustilanteessa esimerkiksi lisäeristämisellä, lämmitysmuodon vaihtami-

sella ja ilmanvaihdon uudelleenjärjestelyllä. Koska rakennuksen kattava lisäeristäminen 

ja lämmitysjärjestelmän uusiminen ovat kustannuksiltaan suuria toimenpiteitä, jotka 

edellyttävät tarkkaa rakennuskohtaista suunnittelua, on niiden toteuttamiskynnys myös 

suuri. 

Ilmanvaihdon osuus asuinrakennuksen lämpöhäviön muodostumisessa voidaan katsoa 

merkittäväksi tekijäksi, kun sitä verrataan rakenneosien muodostamaan lämpöhäviöön. 

Lämmöntalteenotolla varustamattoman ilmanvaihtojärjestelmän osuus rakennuksen ko-

konaislämpöhäviöstä voi tilanteesta riippuen olla jopa yli 35 %. Tällöin ilmanvaihto on 

suurin yksittäinen lämpöhäviön aiheuttaja, ja sen parantaminen on taloudellisista ja tek-

nisistä näkökulmista katsoen mielekkäintä. Ilmanvaihdon aiheuttama lämpöhäviö voi kui-

tenkin vaihdella merkittävästi riippuen rakennuksen ominaisuuksista, ilmanvaihtotavasta 

ja -tarpeesta, joten tarkempia arvioita varten sitä on tarkasteltava tapauskohtaisesti. 

(Ympäristöosaava ammattilainen 2018; Nollaenergiahirsitalo 2018.) 

Ilmanvaihtojärjestelmää tehostamalla voidaan kohtalaisen pienillä investoinneilla ja muu-

tostöillä pyrkiä kehittämään energiatehokkuutta ja vähentää suoraan rakennuksesta 

poistuvan hukkalämmön määrää. Lisäksi sillä voidaan lisätä asumismukavuutta ja pa-

rantaa sisäilman laatua vähentämällä vedon tunnetta ja poistamalla ilmasta epäpuhtauk-

sia. Koska koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla on jo vakiintunut käytäntö var-

sinkin uudisrakentamisessa, keskitytään tässä opinnäytetyössä painovoimaisen ilman-

vaihdon lämmöntalteenoton mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin.  
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Työssä pyritään selvittämään asumiskäyttöön tarkoitetuissa pientaloissa käytetyn paino-

voimaisen ilmanvaihdon poistoilman sisältämän hukkalämmön määrä ja laatu ja tutki-

maan sen hyödyntämispotentiaalia. Lisäksi tutkitaan puulämmityksen yhteydessä synty-

vän savukaasun lämmöntalteenoton potentiaalia hormiston yläpäässä. Lähtökohtaisesti 

oletetaan ilmanvaihdon ja savukaasujen sisältävän merkittävää lämpöpotentiaalia, jonka 

hyödyntäminen teknisesti olisi mahdollisista. 

Pientalojen uudisrakentamisessa on 1990-luvulta alkaen ollut yleisimpänä ilmanvaihto-

muotona lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen ilmanvaihto, jonka toiminta perus-

tuu poisto- ja tuloilmavirtojen tarkkaan säätelyyn puhaltimien avulla sekä lämpöenergian 

hallittuun siirtämiseen ilmavirtojen välillä. Koneellista ilmanvaihtoa edeltävänä ilmanvaih-

tojärjestelmänä on usein ollut ilmanvaihto koneellisella poistolla. Tällöin ainoastaan pois-

toilman virtausta hallinnoidaan puhaltimella, minkä seurauksena rakennus alipaineistuu 

ja korvaava ilma saadaan virtaamaan raitisilmaventtiileistä sisälle. Ennen koneellisen 

poiston ja koneellisen ilmanvaihdon sekä lämmöntalteenoton yleistymistä on vallitseva 

ilmanvaihto perustunut painovoimaiseen ilmanvaihtoon ja monesti järjestelmään liitet-

tyyn liesituulettimeen. Saneeraustilanteessa on näihin rakennuksiin saatettu lisätä ko-

neellinen ilmanvaihtojärjestelmä, mutta varsinkin vanhemmissa pientaloissa ilmanvaihto 

on edelleen täysin painovoimainen tai hybridi-ilmanvaihto, jossa painovoimaista ilman-

vaihtoa avustetaan koneellisella poistolla. (Rinne 2013, 244−247; Sisäilmayhdistys ry 

2018.)  

Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta perustuu ulko- ja sisäilman lämpötilaeroon ja tuu-

len aiheuttamaan paine-eroon. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ulkoilmaa lämpi-

mämpi ja kevyempi, kostea ja hiilidioksidipitoinen sisäilma poistuu poistoilma- ja savu-

kaasukanavia pitkin ulos rakennuksesta. Korvausilmaa otetaan tilalle raitisilmaventtiilien 

kautta tai epähygieenisemmin rakenteen vuotokohtien läpi. Järjestelmän toimivuuden 

kannalta on tärkeää, että poistoilmakanavat ovat riittävän korkeita ja niiden virtausvastus 

on pieni, jolloin voidaan varmistaa parempi veto lämpötilaeron ollessa pienempi. (Rinne 

2013, 244−247.) 

Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta kuitenkin heikkenee, kun lämmityskausi päättyy 

ja hormit jäähtyvät sekä sisä- ja ulkoilman lämpötilaero pienenee. Jos korvausilman 

saantia ei ole järjestetty riittävän hyvin, saattaa ilman kiertosuunta jopa vaihtua. Näin voi 

tapahtua, mikäli riittämättömällä korvausilman saannilla varustetussa rakennuksessa 

aletaan polttaa jäähtynyttä tulisijaa. Tällöin tulisijan vaatima palamisilma kasvattaa 
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paine-eron niin suureksi, että korvaavaa ilmaa saattaa alkaa virrata poistoilmakanavia 

pitkin. (Ketola 2014, 10−13.) 

Vaikka painovoimainen ilmanvaihto onkin pääosin autonominen ilmanvaihtojärjestelmä, 

vaatii se jonkin verran käyttäjätoimenpiteitä: Etenkin korvausilmaventtiilejä tulee avata ja 

pienentää sään ja ilmanvaihtotarpeen mukaan. Lisäksi lämmityskaudella myös poistoil-

maventtiilejä tulee säätää. (Rinne 2013, 244−247.) 
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3 RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN 

PARANTAMINEN 

Suomen ilmastolliset olosuhteet asettavat haasteita rakennuksen energiatehokkuudelle 

ja ilmanvaihdolle. Sisä- ja ulkolämpötilan välinen ero saattaa talvella kohota yli 50 läm-

pöasteen, joka kasvattaa merkittävästi rakenteiden läpi siirtyvän lämpövuon suuruutta ja 

lisää ilmanvaihdon aiheuttaman lämpöhäviön merkitystä energiatehokkuutta arvioita-

essa. Lämmöntalteenotolla varustamaton ilmanvaihto aiheuttaa huomattavaa lämmön 

kulkeutumista rakennuksesta ulos sekä lisää lämmitystarvetta, jos ilmanvaihtoteho pyri-

tään pitämään normaalina. Vaikka nämä seikat ovat suomalaisessa rakennustekniikassa 

useimmiten huomioitu, on tilanteessa tapahtunut merkittävää kehitystä viimeisen sadan 

vuoden aikana. Automaation ja koneellistumisen aikakaudella myös talotekniikassa on 

siirrytty automaattisiin ja itseään säätäviin järjestelmiin niin lämmityksen kuin ilmanvaih-

donkin osalla. Tärkeänä vaikuttajana on alati muuttuva lainsäädäntö, joka ohjaa raken-

tamisen ratkaisujen kehittämistä aina kullekin aikakaudelle tyypillisesti. Verrattuna 1950-

luvun lähes säätelemättömään ja normittomaan jälleenrakennuskauden rakentamiseen, 

on 2000-luvun rakennuksissa huomioitava lähes jokaisen komponentin sopivuus ja ase-

tettujen määräysten toteutuminen. (Lukander 2010) 

3.1 Lainsäädäntö uudisrakentamisessa 

Uudisrakentamista säädellään Suomessa muun muassa Suomen rakentamismääräys-

kokoelman määräysten avulla. Rakentamismääräyskokoelmassa käsitellään esimerkiksi 

rakennuksen suunnittelua ja valvontaa, rakenteiden lujuutta, paloturvallisuutta, terveelli-

syyttä, energiatehokkuutta ja muita turvallisuuteen, käyttömukavuuteen ja toteutukselli-

siin seikkoihin liittyviä asioita. (Ympäristöministeriö 2018a.) Ilmanvaihdon ja lämmöntal-

teenoton kannalta keskeisiksi rakentamismääräyskokoelman asetuksiksi muodostuvat 

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta (Ympäristöministeriö 

2017a) ja ilmanvaihdosta ja Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiate-

hokkuudesta (Ympäristöministeriö 2017b).  

Asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta määrittelee muun muassa 

sisäilman laadun vähimmäisvaatimukset ja seikkoja, joita ilmanvaihdon suunnittelemi-
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sessa ja toteuttamisessa tulisi huomioida. Asetus uuden rakennuksen energiatehokkuu-

desta taas määrittelee esimerkiksi rakennuksen energiatehokkuuden vaatimustason ja 

rakennuksen lämpöhäviön määrittämisperiaatteet. Lisäksi asetus koskee myös raken-

nukseen tehtävää laajennusta tai kerrosalan lisäystä. 

3.2 Lainsäädäntö vanhoissa rakennuksissa ja saneerauskohteissa 

Vanhaa mutta toimivaa ei lain mukaan tarvitse Suomessa edelleenkään korjata. Kun ra-

kennus kuitenkin jossain vaiheessa elinkaartaan tulee peruskorjauksen tarpeeseen tai 

muita muutostöitä ryhdytään suunnittelemaan ja haetaan rakennus- tai toimenpidelupaa, 

on myös energiatehokkuuden parantaminen huomioitava, mikäli se on teknisesti, toimin-

nallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. (Ympäristöministeriö 2018b.) 

Luvanvaraiseen rakennus-, korjaus- tai muutostyöhön ryhdyttäessä on energiatehokkuu-

den parantamiseen kolme vaihtoehtoista tapaa. Tavat eritellään Ympäristöministeriön 

asetuksessa rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutos-

töissä. Ensimmäisenä keinona on varmistaa, että uudet ja korjattavat rakenneosat täyt-

tävät edellä mainitussa asetuksessa esiintuodut rakenneosakohtaiset vaatimukset. 

Tämä tarkoittaa käytännössä ulkoseinän, ylä- ja alapohjan sekä ikkunoiden ja ulko-ovien 

lämmönpitävyyden ja energiatehokkuuden parantamista tietylle tasolle, joka esimerkiksi 

ulkoseinän ja yläpohjan osalta on 0,5 x alkuperäinen U-arvo, uusien ikkunoiden ja ulko-

ovien U-arvon ollessa vähintään 1,0 W/(m2 K). Ulkoseinälle ja yläpohjalle on lisäksi mää-

ritelty enimmäisrajat, jotka ulkoseinän kohdalla ovat 0,17 W/(m2 K) ja yläpohjan kohdalla 

0,09 W/(m2 K). (Ympäristöministeriö 2013.) 

Toisena vaihtoehtona on varmistaa rakennuksen energiankulutuksen olevan enintään 

asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, joka pien-, rivi- ja ketjutalon osalta on 

oltava pienempi tai yhtä suuri kuin 180 kWh/m2. Kolmantena vaihtoehtona on pienentää 

rakennuksen kokonaisenergiankulutusta (E-luku, kWh/m2) asetuksessa määrätylle ta-

solle, jonka on pien-, rivi- ja ketjutalon osalta oltava pienempi tai yhtä suuri kuin 0,8 x 

laskettu E-luku. (Ympäristöministeriö 2013.) 

Rakennuksen teknisiä järjestelmiä uusittaessa tai peruskorjattaessa on varmistuttava 

muun muassa siitä, että ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on vähin-

tään 45 %, koneellisen tulo- ja poistoilmanjärjestelmän ominaissähköteho on enintään 

2,0 kW(m3/s), koneellisen poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho on enintään 1,0 
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kW(m3/s) ja ilmastointijärjestelmän kokonaissähköteho on enintään 2,5 kW(m3/s). Li-

säksi lämmitysjärjestelmien hyötysuhdetta on pyrittävä parantamaan mahdollisuuksien 

mukaan laitteistoa uusittaessa tai korjattaessa. Vesi- ja viemäröintijärjestelmiä taas kos-

kevat uudisrakentamisen säädökset. (Ympäristöministeriö 2013.) 

3.3 Määräysten toteutuminen 

Uudisrakentamista ohjaavat sekä normit, määräykset, tiukentunut rakennusvalvonta että 

määräysten mukaan luokitellut talopaketit, rakenneosat ja elementit. Tämän myötä ener-

giatehokkuuden, ilmanvaihdon ja muiden rakennusteknisiä ominaisuuksia koskevien 

vaatimusten voidaan olettaa täyttyvän uudisrakennusten osalta. Rakennuksen korjaus- 

ja muutostöissä erilaisten vaihtoehtojen kirjo on huomattavasti laajempi, eikä määräys-

ten toteuttamiseksi ole usein tarjolla yksinkertaista ratkaisua, sillä rakennusten ikä, kunto 

ja rakennustekniset ratkaisut voivat vaihdella suuresti.  

Usein yksinkertaisin keino energiatehokkuuden parantamiseksi on rakennuksen lisäeris-

täminen esimerkiksi julkisivuremontin yhteydessä. Koska lisäeristäminen saneerausti-

lanteessa lähes poikkeuksetta kasvattaa seinä- tai lattiarakenteen paksuutta, ei sen to-

teuttaminen kaikissa kohteissa ole mielekästä. Esimerkiksi arkkitehtonisesti tai historial-

lisesti arvokkaissa ja suojelluissa rakennuksissa voi lisäeristäminen olla jopa mahdo-

tonta. Lisäksi lisäeristämisellä saavutettavat hyödyt kasvavat vain tiettyyn pisteeseen 

asti. Liialla eristämisellä muutetaan rakennuksen mittasuhteita tai pienennetään asumis-

tilaa. Eristeen lisääminen ulkoseinään lyhentää räystästä ja upottaa ikkunat ja ovet ra-

kenteen sisään, kun taas runsas eristäminen sisäpuolelta kutistaa väistämättä asuintiloja 

vähentäen ennestään pinta-alaltaan pienten huoneiden käyttöarvoa.  Liian paksu ja huo-

nosti toteutettu lisäeristys saattaa myös luoda sopivissa olosuhteissa edellytykset kaste-

pisteen syntymiselle rakenteen sisälle. Varsinkin vanhemmissa rakennuksissa, joissa si-

säpuolen höyrysulun ei voida olettaa olevan täysin tiivis ja kosteuden voidaan olettaa 

siirtyvän seinärakenteessa, voi turhan tiivis ja tehokas lisäeristäminen ulkopuolelta luoda 

edellytykset kosteusvaurion synnylle. (Museovirasto 2018; Rinne 2013, 201−203.) 

Jos lisäeristämistä ei ole mahdollista toteuttaa, tai sen avulla saatava energiatehokkuu-

den kasvu ei riitä täyttämään Suomen rakentamismääräyskokoelmassa asetettuja vaa-

timuksia, on mahdollista uusia myös ovet ja ikkunat. Tällöin uusien ikkunoiden ja ovien 

on vastattava ominaisuuksiltaan uudisrakentamisen rakennusmääräysten vaatimuksia. 

Näiden komponenttien uusiminen vähentää usein myös vuotoilman määrää ja parantaa 
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asumismukavuutta pienentämällä energiankulutusta ja estämällä turhaa vetoa. (Ympä-

ristöhallinto 2017.) Rakennuksen tiiviyden kasvaessa on etenkin painovoimaisen ilman-

vaihdon rakennuksissa huolehdittava riittävän korvausilman kontrolloidusta saannista; 

vanhemmissa rakennuksissa korvausilmaa on perinteisesti otettu ikkunan eristämättö-

män alapuitteen kautta. Uuden ikkunan tiivistäessä aiemman raitisilmareitin saattaa kor-

vaavaa ilmaa virrata epähygieenisemmin rakenteiden läpi ja muita poistoilmakanavia pit-

kin, mikä huonontaa sisäilman laatua merkittävästi. (Rinne 2013, 244−247.) 

Mikäli lisäeristämistä tai ovien ja ikkunoiden uusimista ei koeta mielekkääksi tai niillä ei 

saavuteta riittävää tulosta, on energiatehokkuutta pyrittävä lisäämään muilla keinoin. 

Tällöin esimerkiksi ilmanvaihdon uusiminen ja poistoilman lämmöntalteenoton järjestä-

minen ovat varteenotettavia vaihtoehtoja. Ilmanvaihtojärjestelmää uusiessa on kuitenkin 

huomioitava, että hankittavien laitteistojen on vastattava vaatimuksiltaan uudisrakenta-

misessa käytettäviä.  
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4 ILMANVAIHDON JA SAVUKAASUJEN 

LÄMMÖNTALTEENOTTO PIENTALOISSA 

Tässä luvussa käsitellään ilmanvaihdon ja savukaasujen lämmöntalteenottomenetelmiä 

pientaloissa. Ensimmäiseksi esitellään yleisimpiä talotekniikassa käytössä olevia mene-

telmiä hukkalämmön talteenotolle, jonka jälkeen tarkastellaan ilmanvaihdon lämmöntal-

teenoton etuja ja haittoja. Talteenottomenetelmistä tarkimmin perehdytään levylämmön-

siirtimiin, pyöriviin lämmönsiirtimiin ja hormikohtaisiin lämmönsiirtimiin. 

4.1 Lämmöntalteenottomenetelmät 

Rakennusten lämpöhäviö muodostuu rakenteiden läpi johtuvasta ja säteilevästä energi-

asta sekä aineen mukana kulkeutuvasta energiasta. Jälkimmäistä edustavat esimerkiksi 

ilmanvaihdon poistoilman, rakenteiden vuotoilman, viemäröinnin jäteveden ja savukaa-

sujen mukana kulkeutuva lämpöenergia. Asumiskäyttöön tarkoitetuissa pientaloissa 

käyttökelpoisimmat kohteet lämmöntalteenotolle ovat poistoilma ja savukaasut. Yleisesti 

käytetty tapa hukkalämpövirtojen hallintaan on koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään lii-

tetty lämmöntalteenottojärjestelmä.  

Ilmanvaihtojärjestelmän yhteydessä lämmöntalteenotto on useimmiten toteutettu läm-

mönsiirtimen avulla. Tällöin lämmin poistoilma esilämmittää lämmönsiirtimessä viileäm-

män korvausilman, joka puhalletaan asuntoon. Joihinkin lämmöntalteenottojärjestelmiin 

voidaan myös liittää lämpöpumppu, jolloin kokonaisuus toimii lämmitysjärjestelmänä. 

Molemmat järjestelmät tarvitsevat ulkoista energiaa toimiakseen. Pelkkä korvausilman 

lämmitys lämmönsiirtimessä tarvitsee avukseen puhaltimen lämmönsiirtimen ja ilman-

vaihtokanaviston virtausvastuksen kompensoimista sekä ilmamäärien säätelemistä var-

ten. Lämpöpumpullisissa sovelluksissa puhaltimien lisäksi energiaa kuluttaa lämpöpum-

pun kompressori. (Enervent 2018.) 

Useimmiten lämmönsiirtimenä käytetään levylämmönsiirrintä (Kuva 1) tai pyörivää läm-

mönsiirrintä (Kuva 2). Levylämmönsiirtimessä lämmin poistoilma virtaa levykennostossa 

omissa osastoissaan vastakkaiseen suuntaan kuin korvausilma ja siirtää kennoston sei-

nämien läpi lämpöä omassa tilassaan virtaavalle tuloilmalle. Levylämmönsiirtimillä voi-

daan saavuttaa 50–65 %:n vuosihyötysuhde.  
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Kuva 1. Levylämmönsiirrin. (Vents 2018.) 

Pyörivässä lämmönsiirtimessä on pyörivä kennosto, jonka läpi sekä poistoilma että kor-

vausilma virtaavat. Pyörivän lämmönsiirtimen rakenne on lämpöä varaava ja sillä voi-

daan päästä laitteesta riippuen jopa 90 %:n hyötysuhteeseen. Pyörivässä lämmönsiirti-

messä tapahtuu kuitenkin jonkin verran ilmavirtojen sekoittumista, jonka vuoksi sitä ei 

voida käyttää likaisemman poistoilman (poistoilmaluokka 4), lämmöntalteenotossa. 

(Enervent 2018; Ympäristöministeriö 2017; Energiatehokas koti 2018.)  

                     

Kuva 2. Pyörivä lämmönsiirrin. (Östberg 2015.) 

Lämpöpumppu kykenee tuottamaan hyödynnettävän poistoilman lämpötilaa huomatta-

vasti korkeamman lämpötilan laitteessa kiertävän kylmäaineen olomuodonmuutosten 

perusteella. Toimiakseen se kuitenkin tarvitsee ulkoista energiaa kompressorin käyttö-

voimaksi. Lämpöpumpun hyötysuhde esitetään COP-arvolla (Cofficient Of Perfor-

mance), joka kertoo kuinka monta yksikköä ulkoista lämpöenergiaa sillä voidaan hyö-
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dyntää yhtä kompressorin käyttämää energiayksikköä kohden. Useimmilla lämpöpum-

puilla voidaan lämpölähteestä hyödyntää kahdesta viiteen (COP=3−6) energiayksikköä 

yhtä lisättyä energiayksikköä kohden: esimerkiksi COP:n ollessa 4, yhdellä kWh:lla säh-

köenergiaa voidaan tuottaa lämpöenergiaa neljä kWh:a, joista kolme kWh:a on peräisin 

käytetystä lämpölähteestä ja yksi kWh kompressorin mekaanisesta työstä. COP-arvo 

kuitenkin vaihtelee eri lämpötiloissa, joten sitä ei voida sellaisenaan käyttää arvioitaessa 

esimerkiksi laitteiston kokonaishyötysuhdetta tai lämmöntuottoa. (De Kleijn Energy Con-

sultants & Engineers 2017a; ---- 2017b.) 

Lämpöpumppu on taloteknisissä sovelluksissa yleensä ilmasta–ilmaan tai ilmasta–ve-

teen lämpöä siirtävä laite. Ilmasta–ilmaan-lämpöpumppu ottaa ulkoyksiköllään energian 

esimerkiksi ulko- tai poistoilmasta ja hyödyntää talteen otetun lämpöenergian lämmittä-

mällä huoneilmaa sisäyksiköllään. Ilmasta–veteen-lämpöpumppu lämmittää lauhdu-

tinyksiköllään vettä, joka syötetään esimerkiksi lämminvesivaraajaan ja sitä kautta läm-

pimäksi käyttövedeksi tai vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. (Motiva 2018.) 

Ilmanvaihdon lisäksi lämpöä voidaan ottaa talteen tulipesällisen tai kattilalämmitteisen 

rakennuksen savuhormista. Tähän tarkoitukseen markkinoilla on olemassa laitteita, jotka 

siirtävät savukaasukanavan alkupäässä savukaasujen sisältämää lämpöä lämmönsiirti-

men avulla esimerkiksi lämminvesivaraajaan. Nämä lämmönsiirtimet toimivat parhaiten 

asennettuna rakennusvaiheessa hormistoon, mikäli samassa muurissa ei ole useita 

savu- tai poistoilmakanavia. Saneeraustilanteessa tällaisen laitteiston liittäminen ei vält-

tämättä ole mielekästä, sillä muutostyöt hormin alkupäähän asennettavaa lämmönsiir-

rintä varten saattavat olla kohtuuttoman suuret hyötyyn nähden. Lisäksi tiettyjä polttoai-

neita käytettäessä palamiskaasujen lämpötilan laskeminen liian alhaiseksi saattaa ai-

heuttaa haitallisten aineiden, kuten rikkipohjaisten yhdisteiden, tiivistymisen hormiston 

pinnoille. Tällöin riskinä on hormiston syöpyminen tai rapautuminen sekä sen kunnon 

ennenaikainen heikkeneminen. Mikäli lämmön talteenotto hormistosta ei ole mahdollista, 

voidaan palamisessa syntyvää hukkalämpöä usein vähentää hankkimalla paremman 

hyötysuhteen omaava tulisija tai kattila. Tällöin suurempi osa lämmöstä siirtyy joko huo-

neilmaan, rakenteisiin tai lämminvesivaraajaan. (Rakennusmaailma 2018.) 
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Kuva 3. Savukaasujen lämmönsiirrin. (Kotituli 2018).  

Rakennusten hukkalämpövirtojen, kuten poistoilman, savukaasujen tai jäteveden, sisäl-

tämää lämpöenergiaa voidaan hyödyntää erilaisilla lämmöntalteenottomenetelmillä. 

Näin voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Yleisin kohde lämmöntalteen-

otolle on poistoilma, jonka virtaus on useimmiten tasaista ja energiasisältö kohtalaisen 

muuttumaton. Lämpöä otetaan talteen lämmönsiirtimillä; niiden avulla lämpö siirretään 

haluttuun kohteeseen, kuten rakennukseen otettavaan korvausilmaan tai lämmöntal-

teenottojärjestelmään liitettyyn lämpöpumpun höyrystimeen. Savukaasujen ja jäteveden 

lämmöntalteenotto on pientaloissa harvemmin kannattavaa pienen ja epäsäännöllisen 

virtaaman vuoksi. Painovoimaisen ilmanvaihdon taloissa savukaasut ja poistoilma kul-

kevat usein samoissa kanavissa, jolloin savukaasujen lämmöntalteenoton haasteet ja 

potentiaali on syytä huomioida. (Ympäristö 2018.) 
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4.2 Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton edut ja haitat  

Ilmanvaihdossa syntyvä lämpöhäviö riippuu pitkälti rakennustyypistä ja käytetystä ilman-

vaihdosta. Koneellinen ilmanvaihto on yleensä varustettu lämmöntalteenotolla, ja sen 

lämpöhäviöt jäävät pieniksi järjestelmän toimiessa oikein. Koneellisen poiston ilmanvaih-

dossa lämpöhäviö kasvaa suureksi riippuen kuitenkin ulko- ja sisälämpötiloista sekä 

poistoilmapuhaltimien kautta kulkevasta ilmavirrasta. Painovoimaisen ilmanvaihdon, jo-

hon opinnäytetyössäkin perehdytään, aiheuttama lämpöhäviö pientalossa on 30–50 % 

rakennuksen koko lämpöhäviöstä. Tällöin lämmöntalteenotolla on merkittävä vaikutus 

kokonaislämpöhukkaan. (Palttala 2009.) 

Oikein toteutetun ilmanvaihdon lämmöntalteenoton etuina on merkittävä energiatehok-

kuuden kasvu, joka tarkoittaa sekä kustannussäästöjä että esilämmitetyn korvausilman 

ansiosta vedon tunteen vähenemistä ja asumismukavuuden paranemista. Koska läm-

möntalteenotto liitetään useimmiten koneellisen ilmanvaihdon yhteyteen, voidaan eduksi 

katsoa myös ilmanvaihdon ohjattavuus ja toimivuus riippumatta ulkoilman olosuhteista. 

Ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmän haittoja ovat korkeahko alkuinvestointi ja 

jatkuvat käyttöaikaiset kustannukset sekä asennus-, käyttäjä- tai huoltovirheestä johtuva 

ilmanlaadun heikkeneminen. Alkuinvestointi koneelliselle ilmanvaihtojärjestelmälle läm-

möntalteenotolla on suurempi kuin muilla ilmanvaihtojärjestelmillä, mutta rakennusvai-

heessa toteutettuna sen kustannukset pysyvät kohtuullisina. Korkein kustannusrakenne 

on saneeraustilanteessa muutetulla ilmanvaihtojärjestelmällä, jonka rasitteeksi jäävät 

vanhan järjestelmän kustannukset ja rakenteet. 

Käyttöaikaiset kustannukset koneellisessa ilmanvaihdossa muodostuvat jatkuvasti toi-

minnassa olevien tulo- ja poistoilmapuhaltimien sähköenergiantarpeesta sekä laitteiston 

huollosta. Lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen ilmanvaihto on muita ilmanvaih-

tojärjestelmiä monimutkaisempi, jolloin sen sähköenergian kulutus ja huoltotarve ovat 

useimmiten suurempia verrattuna koneelliseen poistoon tai painovoimaiseen ilmastoin-

tiin.  Muodostuviin kustannuksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa laitteiston valinnalla, esi-

merkiksi kiinnittämällä huomiota energialuokitukseen, huoltoväliin ja käyttöaikaodottee-

seen.  

Ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteisto on mekaanisten laitteiden muodostama ja it-

seään säätelevä kokonaisuus, jonka asianmukainen huolto on tärkeää: tämä takaa lait-

teiston toimintakyvyn ja ilmanlaadun. Huoltamattomat tai vioittuneet liikkuvat osat sekä 
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sähkölaitteet, kuten puhaltimet ja niiden moottorit, saattavat aiheuttaa esimerkiksi palo-

turvallisuusriskin toimintahäiriön sattuessa. Koska poisto- ja tuloilmassa esiintyy ilman 

mukana kulkeutuvia epäpuhtauksia, kuten pölyjä, rasvoja, homeitiöitä ja nokihiukkasia, 

on suodattimien puhtauteen kiinnitettävä huomiota. Tukkeutunut suodatin rajoittaa ilman 

virtausta, huonontaa laitteiston toimintaa ja heikentää sisäilman laatua. Lisäksi epäkun-

toinen suodatin tai liian pitkäksi venynyt huoltoväli saattavat aiheuttaa lämmönsiirtimen 

pintojen likaantumista: virtausvastus kasvaa ja lämmönsiirtimen hyötysuhde heikkenee. 

(Tekniikka & talous 2018.) 

Yhtenä haittapuolena voidaan myös pitää pitkälle koneellistetun järjestelmän haavoittu-

vuutta ulkoisille häiriöille. Koska lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen ilmanvaihto 

on täysin riippuvainen ulkoisesta energiansaannista, pysähtyy sen toiminta kokonaan 

esimerkiksi sähkökatkon sattuessa. Tällä ei ole merkitystä normaalikäyttöä ajatellen, 

mutta sähköjärjestelmän häiriötilanteessa ilmanvaihdon pysähtyminen tarkoittaa merkit-

tävää asumismukavuuden laskua ja pitkäkestoisena se saattaa aiheuttaa myös kosteu-

den siirtymistä rakenteisiin sekä siitä myöhemmin johtuvia rakenteellisia vaurioita. 

Vaikka lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen ilmanvaihto omaa haavoittuvuutensa 

ja haasteensa, voidaan sen katsoa oikein toteutettuna olevan toimiva ja tehokas keino 

asumisen energiahäviöiden pienentämiseen ja asumismukavuuden parantamiseen. 

Parhaimmillaan koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla pienentää merkittävästi ra-

kennuksen energiahäviötä, optimoi huonekohtaisia ilmavirtoja, edesauttaa lämmön ta-

saista leviämistä, poistaa vedon tunnetta ja pitää sisäilman laadukkaana. Toimiakseen 

järjestelmä kuitenkin tarvitsee säännöllistä ja kattavaa huoltoa, sillä häiriötilanteen sattu-

essa koko ilmanvaihdon toiminta saattaa pysähtyä. 
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5 REFERENSSIKOHDE 

Opinnäytetyön referenssikohteena toimii vuonna 1952 rakennettu tyypillinen jälleenra-

kennusajan pientalojen tyyppitalo, lautarunkoinen rintamamiestalo. Rakennus on 1,5 

kerroksinen kellarillinen asuinrakennus: alimmainen kerros on puolilämmintä kellaritilaa, 

kun taas keskikerros ja yläkerta toimivat varsinaisina asuinkerroksina. Lämmintä pinta-

alaa on noin 100 m2 ja puolilämmintä kellari-, eteis- ja varastotilaa noin 60 m2. Raken-

nuksen keskellä kulkee perusmuuri, jonka ympärille asuinhuoneet on sijoiteltu. 

Rakennus on lautarunkoinen ja pääasiallisena eristeenä toimivat sahanpuru ja kutteri-

lastu. Alakertaa on lisäeristetty sisältäpäin 60 mm puukuitulevyllä. Ikkunat ja ovet ovat 

kertaalleen uusitut, mutteivat täytä nykyisiä uudisrakennuksille asetettuja normeja.  Koh-

teessa on puu- ja suorasähkölämmitys, joista puulämmitys on ensisijaisessa käytössä. 

Rakennuksesta löytyy myös neljä tulisijaa: takka, varaava takkauuni, puuliesi ja lämmi-

tysuuni. 

Referenssikohteen ilmanvaihto toimii täysin painovoimaisesti, eikä koneellista poistoil-

mapuhallusta ole. Lämmityskaudella ilmanvaihdon toiminta on lähes moitteetonta, sillä 

käytännössä päivittäin lämmitetyt tulisijat pitävät hormit lämpimänä ja edesauttavat pois-

toilman virtausta. Poistoilman virtausta säädetään poistoilmaventtiilien avulla. Painovoi-

mainen ilmanvaihto pysähtyy kuitenkin lähes kokonaan ulkolämpötilan noustessa sisä-

lämpötilan tasolle tai tätä korkeammaksi. Tällöin ilmanvaihto toteutetaan ristivedolla 

avaamalla ikkunat rakennuksen vastakkaisilta puolilta. 

Tyypillisenä 1950-luvun rintamamiestalona rakennuksessa on useita vuotoilmakohtia. 

Korvausilmaa otetaan ikkunoiden alapuitteiden alta sekä muista vuotokohdista. Pois-

toilma poistuu pääasiassa hormien kautta, mutta osa siitä kulkeutuu rakenteiden läpi. 

Tämä aiheuttaa haasteita arvioitaessa ilmanvaihdon toimivuutta ja tehokkuutta eri olo-

suhteissa. 



20 
 

 

 

Kuva 4. Referenssirakennuksen alkuperäiset piirustukset. 
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6 HUKKALÄMPÖMITTAUKSET JA -LASKELMAT 

Hukkaenergian, tässä tapauksessa ilmanvaihdon ja savukaasujen mukana ulos raken-

nuksesta karkaavan lämpöenergian, määrittämiseen on vaihtoehtoisia tapoja, joiden so-

veltaminen riippuu tarkasteltavan kohteen ominaisuuksista ja ympäröivistä olosuhteista. 

Hukkalämmön määriä mitattaessa ja arvioitaessa on hyvä huomioida myös saatujen tu-

losten käyttötarkoitus ja pohtia tarvittavaa mittaustarkkuutta. 

Laskennallinen arvio syntyvän hukkalämmön määrästä voidaan helposti muodostaa, mi-

käli kohteen teoreettinen lämmöneristys, ilmanvaihdon hyötysuhde ja lämmitykseen käy-

tettävän energian tarkka määrä ovat tiedossa. Tämä on varteenotettava vaihtoehto sil-

loin, kun rakenteet ovat kohtalaisen homogeenisiä ja niiden ominaisuudet tunnetaan, ra-

kennuksessa ei ole merkittäviä ilmavuotoja tai lämpösiltoja, lämmitysenergian kulutus on 

helposti selvitettävissä ja ilmanvaihdon toiminta tunnetaan tarkasti. Käytännössä tämä 

tarkoittaa uudisrakennusta: 1) joka on esimerkiksi lämpökuvattu mahdollisten lämpöhä-

viöitä aiheuttavien rakenteellisten ominaisuuksien ja virheiden selvittämiseksi, 2) jossa 

on toimiva koneellinen ilmanvaihto ja 3) jonka lämmitysenergiankulutus tiedetään, kuten 

suorasähkössä, öljylämmityksessä tai maalämmössä. Tällöin voidaan laskea rakentei-

den läpi siirtyvä lämpöenergia. Ilmanvaihdon aiheuttama lämpöhäviö voidaan selvittää 

vertailemalla kulutettua lämpöenergiaa rakenteiden lämpöhäviöön ja ilmanvaihdon hyö-

tysuhteeseen. Kulutetun lämpöenergian arvoja hankittaessa ja lämpöhäviöitä määritet-

täessä tulee kuitenkin huomioida myös ajanjaksolla vallinneiden sääolosuhteiden vaiku-

tus. 

Vaihtoehtoisia keinoja lämpöhäviön selvittämiseksi tarvitaan, mikäli kohteen rakennetie-

dot ovat puutteelliset ja niiden perusteella on hankalaa muodostaa luotettavaa arviota 

rakennuksen lämmöneristävyydestä, ilmanvaihdon toimintaa ei tunneta tai lämmitys-

energian muodot vaihtelevat tai ovat vaikeasti mitattavissa. Vaihtoehtoisina keinoina 

käytetään tyypillisesti kohteesta mitattavia suureita teoreettisten mallien rinnalla. Yksin-

kertaisin keino selvittää ilmanvaihdon poistoilman hukkaenergian määrä on mitata ilman-

vaihtojärjestelmän kautta kulkevan energian määrä. Tämä onnistuu mittaamalla ilman-

vaihdon virtausmäärät ja poistoilman lämpötilat. Mittaus on helpointa toteuttaa koneelli-

sen ilmanvaihdon tai koneellisen poiston järjestelmissä, joissa virtausmäärät ovat en-
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nalta-arvattavia, tasaisia ja selvitettävissä järjestelmässä käytettyjen puhaltimien ominai-

suuksien avulla. Tällöin erikseen suoritettavaksi jäävät vain lämpötilamittaukset poistoil-

makanavasta. 

Mikäli poistoilman virtausmäärät eivät ole pääteltävissä, vaihtoehdoksi jää virtausmit-

taus. Kaasun virtausta voidaan mitata esimerkiksi anemometrillä, paine-eron avulla tai 

ultraäänellä. Ilmanvaihdossa virtausmittauksiin käytetään useimmiten siipipyöräanemo-

metriä tai kuumalanka-anemometriä, jotka ovat yksinkertaisia ja helposti siirreltävissä 

kanavasta toiseen. Siipipyöräanemometrillä ja siihen liitettävällä hupulla voidaan kohta-

laisen tarkasti mitata kanavassa kulkevan kaasun määrä. Mittalaitteella ei saavuteta ko-

vinkaan luotettavia tuloksia, mikäli kanavan koko on liian suuri, virtaus on heikkoa tai 

virtaava kaasu on likaista. Lisäksi siipipyöräanemometri mittaa ainoastaan virtausta, jol-

loin tarvitaan erillinen lämpötilamittari energian määrittämistä varten. (Chemical En-

gineering 2018.)  

Kuumalanka-anemometrin toiminta taas perustuu kuumennettuun metallilankaan, jonka 

avulla seurataan lämmön kulkeutumista virtauksen mukana. Erillistä lämpömittausta ei 

välttämättä tarvita, sillä kuumalanka-anemometri määrittää myös mittauskohteen lämpö-

tilan. Kuumalanka-anemometrin mittauspään fyysinen koko on kuitenkin pieni, ja sen si-

joittelulla on suuri vaikutus tulokseen: esimerkiksi voimakkaasti turbulenttinen virtaus ja 

runsas partikkelien määrä mitattavassa kaasussa saattaa vääristää mittaustuloksia. Ko-

konaisvirtaamaan selvittämiseksi tarvitaan myös mitattavan kanavan dimensiot, sillä mit-

taustapa on paikallinen. (Thermopedia 2018.) 

6.1 Mittausmenetelmät ja -laitteet 

Opinnäytetyön referenssikohteessa suoritetaan hukkaenergialaskelmia tukevia mittauk-

sia, sillä kohteen rakenteellisten ominaisuuksien selvittäminen lämpöhäviön määrittä-

mistä varten on erittäin vaikeaa, ilmanvaihto on painovoimainen ja lämmitysmuotoina 

ovat sekä suorasähkö että hankalasti mitattavissa oleva puulämmitys. Sekä rintama-

miestalon että painovoimaisen ilmanvaihdon ominaispiirteenä on ilmanvaihdon toimi-

vuus hajautetusti: ilmanvaihdon poistoilmaa johdetaan ulos pääasiassa keskusmuurin 

ilmanvaihtokanavien kautta, mutta vallitsevista sääolosuhteista riippuen poistoilmaa kar-

kaa myös rakenteiden vuotokohtien läpi. Opinnäytetyön mittauksissa keskitytään pois-

toilmakanaviin ja savuhormeihin keskusmuurin yhteydessä, sillä vuotokohtien eliminoi-

minen mittausta varten ja talon toimintaa ajatellen ei ole järkevää tai kannattavaa. 
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Edelliseen viitaten poistoilman ja savukaasujen mittaukset suoritetaan referenssikoh-

teessa piipun yläosasta, joka on kanavien keskitetyin esiintymä ja hukkalämmön kan-

nalta merkittävä kohde: savukaasujen lämpötilat mitataan analogisella savukaasumitta-

rilla, kun taas poistoilman lämpötilana käytetään sisätilan lämpötilojen keskiarvoa. 

6.2 Lämpötila- ja virtausmittaukset 

Referenssikohteen mittaukset suoritettiin hormiston loppuosasta savupiipun suulta. Hor-

mistoon kuuluu seitsemän hormia, joista neljä on savuhormeja ja kolme poistoilmahor-

meja. Poistoilmahormeihin yhtyy poistoilmaventtiileitä useista huoneista. Savukaasujen 

lämpötilamittaukseen käytettiin analogista savukaasumittaria, jonka mittausalue on +50–

500 ˚C. Mittauksen aikaiset lukemat kirjattiin ylös viiden minuutin välein, jolloin saatiin 

riittävän tarkka kuva lämpötilan kehittymisestä palamisprosessin aikana. Sisälämpötilan 

mittauksiin käytettiin digitaalisia lämpötilamittareita, joiden mittausalue on -40–+60 ˚C ja 

mittaustarkkuus ±1 ˚C. Lämpötilat mitattiin metrin korkeudelta huoneen keskeltä. 

Virtausmittauksien suorittamiseen suunniteltiin alkujaan kuumalanka-anemometriä, jolla 

on vaivatonta määrittää kanavan virtaus ja lämpötila. Saatavilla olevien kuumalanka-

anemometrin käyttöalue ulottui kuitenkin korkeimmillaan vain noin +95 ˚C, joka oli mitat-

tavien savukaasujen lämpötilaan nähden liian alhainen. Lisäksi savukaasujen virtaus 

hormiston yläpäässä on voimakkaan turbulenttinen, kaasun koostumus hyvin heterogee-

ninen sekä partikkelien pitoisuus suuri, jolloin kuumalanka-anemometrillä saatavia mit-

taustuloksia ei voida pitää luotettavina. Poistoilman virtausmittauksiin kuumalanka- tai 

siipipyöräanemometri olisi toimiva, mutta kuten seuraavassa luvussa todetaan, voidaan 

työssä käyttää Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (Ympäristöministeriö 2017a) 

esitettyjä teoreettisia arvoja poistoilmamäärille. 

6.2.1 Poistoilma 

Painovoimaisen ilmanvaihdoin poistoilman määrä ja laatu ovat riippuvaisia ulkona vallit-

sevista olosuhteista. Referenssikohteessa suoritettujen mittausten toteutusaikana sää-

olosuhteet olivat vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen lämpimät, mikä hankaloitti pois-

toilman virtausmäärien ja energiasisällön selvittämistä merkittävästi. Paras aika mittauk-

sille olisikin lämmityskaudella ulko- ja sisälämpötilojen eron ollessa suurimmillaan.  
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Kuten myöhempänä opinnäytetyössä todetaan, ei painovoimaisen ilmanvaihdon oma 

virtaus ole riittävä lämmöntalteenottolaitteistoa varten, vaan järjestelmään on liitettävä 

erillinen poistoilma- ja savukaasupuhallin: Puhaltimen avulla koko rakennuksen ilman-

vaihtoa voidaan säädellä ja se voidaan asettaa vastaamaan nykyvaatimuksia. Puhallinta 

käytettäessä järjestelmän läpi kulkeutuvan hukkaenergian määrä on todennettavissa 

laitteen ominaisuuksien mukaan, eikä varsinaisten virtausmittausten toteuttaminen ole 

opinnäytetyön tutkimuskysymyksen selvittämisen kannalta merkityksellistä.  

Teoreettisena arvona poistoilmavirralle käytettiin Suomen rakentamismääräyskokoel-

man uuden rakennuksen sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevassa asetuksessa (Ympä-

ristöministeriö 2017a) asuinrakennukselle määriteltyä ulkoilmavirta-arvoa 0,35 

(dm3/s)m2. Opinnäytetyön referenssikohteessa tämä arvo vastaa 35 dm3/s, sillä raken-

nuksessa on ilmanvaihdon piiriin kuuluvaa asuinpinta-alaa noin sata neliömetriä. Vuoro-

kaudessa ilmaa kulkee rakennuksen läpi 3024 m3. Lämpötilaerosta riippuvat teoreettiset 

lämpöenergia-arvot on esitetty oheisessa taulukossa, jossa rakennuksen sisäilman läm-

pötila on 21 ˚C, tarvittava ulkoilmavirta 0,35 (dm3/s)m2 ja rakennuksen pinta-ala 100 m2. 

Lämpövirta ([Φ]=W) laskettiin kaavalla Φ=uaρc(T1-T2), missä u on ulkoilmavirta, a on 

rakennuksen pinta-ala, ρ on ilman tiheys, c on ilman ominaislämpökapasiteetti ja T1-T2 

on sisä- ja ulkolämpötilan ero. 

Taulukko 1 Lämpötilaerosta riippuvat teoreettiset lämpöenergia-arvot. 

 

6.2.2 Savukaasut 

Toisin kuin painovoimaisen ilmanvaihdoin poistoilman määrä ja laatu, savukaasumit-

tausten vertailukelpoisuus ei merkittävästi riipu ulkoilman olosuhteista. Vaikka suuri läm-

pötilaero sisä- ja ulkoilman välillä kasvattaa hormiston vetoa, sen vaikutus jää savukaa-

sujen palamislämpötilan rinnalla pieneksi. Savukaasujen lämpötila on mitattu jokaisesta 

hormista erikseen koko palamisprosessin ajan. Tulokset on taulukoitu ja niistä on joh-

dettu kuvaajat lämpötilalle palamisen eri vaiheiden aikana. Palamiskaasujen korkean 

lämpötilan vuoksi niiden virtausta ei voitu luotettavasti mitata käytettävissä olevalla lait-

teistolla, vaan savukaasujen arvioitu määrä on laskettu.  

Ulkoilman lämpötila (  ̊C) 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -0,8
Lämpövirta (kW) 0,0 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 1,8 1,0
Lämpöenergia (kWh/vrk) 1,1 6,5 11,9 17,3 22,6 28,0 33,4 38,8 44,2 23,5
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Savukaasujen määrä on selvitetty laskemalla käytetyn polttoaineen vaatima ilmamäärä 

ja palamisreaktion lopputuloksena syntyvä palokaasujen määrä. Koska palamisprosessi 

ei tapahdu ideaalisissa olosuhteissa, eikä palamisilman ja polttoaineen suhde ole opti-

maalinen palamisprosessin eri vaiheissa, savukaasujen määrä on laskettu käyttämällä 

suurehkoa ilmakerrointa 2,0. Näin ollen reaktioon osallistuu kaksinkertainen määrä il-

maa, kuin mitä stoikiometriseen palamiseen vaadittaisiin. Ilmakerroin vaihtelee voimak-

kaasti palamisprosessin eri vaiheiden aikana ja ilman kattavaa automaatiojärjestelmää 

sen säätely on hankalaa. Tästä syystä ilmakertoimeksi on valittu mahdollisimman hyvin 

keskiarvoa kuvaava arvo. 

Opinnäytetyön referenssikohteessa käytetään takkojen ja lämmitysuunien polttoaineena 

sekapuupilkettä, joka koostuu pääasiassa määrämittaan pilkotusta koivusta, männystä 

ja kuusesta. Eri puulajien ominaisuudet eroavat toisistaan pitkälti tiheyden osalta, eikä 

esimerkiksi kemiallisessa koostumuksessa katsota olevan savukaasulaskujen kannalta 

merkittävää eroa, mikäli polttopuuta tarkastellaan massayksiköittäin. Puu koostuu kuiva-

aineesta ja puuhun sitoutuneesta kosteudesta, jonka pitoisuus kuivassa polttopuussa on 

15–25 % välillä. Puun kosteuspitoisuus on suurin yksittäinen puun massakohtaiseen 

lämpöarvoon vaikuttava tekijä. Kuiva-aineen massasta 99 % on hiiltä, happea ja vetyä. 

Hiilen pitoisuus havupuussa on 51,8 %, happea on 41,19 % ja vetyä 6,1 %. 84–88 % 

kuiva-aineesta on haihtuvia aineita, loput ovat jäännöshiiltä sekä tuhkaa. Haihtuvat ai-

neet kaasuuntuvat helposti ja palavat pitkällä liekillä, kun taas jäännöshiilen hapettumi-

nen on rauhallisempaa ja tapahtuu pääasiassa palamisprosessin lopussa. Taulukoissa 

2−6 esitetään polttopuun ominaisuuksia ja palamisessa tapahtuvia reaktioyhtälöitä yhtä 

kilogrammaa polttopuuta kohden, jonka kosteuspitoisuus on 20 %. (Alakangas ym. 

2016.) 

Taulukko 2 Polttoaineen koostumus. 

 

Polttoaine Puu
Massa (kg) 1
Kosteus (m-%) 20 %
Kuivamassa (kg) 0,8
Energiasisältö (kWh) 4,15
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Taulukko 3 Puun kuiva-aineen koostumus. 

 

Jotta savukaasujen teoreettinen määrä voidaan selvittää, täytyy tarkastella polttoaineen 

palamisessa tapahtuvia reaktioita. Puun palaessa ideaalisesti tapahtuu kaksi merkittä-

vää hapettumisreaktiota, hiilen ja vedyn hapettuminen: 

C+O2→CO2 

4H+O2→2H2O 

Hiiliatomi (C) reagoi happimolekyylin (O2) kanssa muodostaen yhden hiilidioksidimole-

kyylin (CO2). Neljä vetyatomia (H) reagoi yhden happimolekyylin kanssa muodostaen 

kaksi vesimolekyyliä (H2O). Hiilen ja vedyn hapetusreaktioiden oletetaan tapahtuvan täy-

dellisesti, eikä esimerkiksi hiilen oleteta merkittävissä määrin hapettuvan hiilimonoksi-

diksi. Reaktioihin tarvittava happi saadaan puun haihtuvien aineiden sisältämästä ha-

pesta ja palamisilmasta. Muita puun palaessa tapahtuvia hapettumisreaktioita ovat esi-

merkiksi rikin (S) ja typen (N) hapettuminen oksideiksi (SOx, NOx). Puupolttoaineen 

kuiva-aine sisältää rikkiä noin 0,01−0,05 % riippuen puun laadusta, joten muodostuvien 

rikin oksidien määrä on pieni savukaasujen kokonaismäärän verrattuna. Typpeä puun 

kuiva-aineesta on noin 0,1−0,5 %, jolloin myös sen merkitys puun palamistuotteiden ko-

konaismäärässä on vähäinen. Typpeä kulkeutuu palotilaan pääasiassa palamisilman 

mukana, jolloin palamislämpötilan ja happipitoisuuden ollessa riittävän korkeat voi myös 

typen oksidien muodostuminen olla huomattavan runsasta. Typen oksidien suuri esiin-

tyminen ei kuitenkaan vaikuta savukaasujen kokonaismäärään, vaan niiden ja rikin ok-

sidien vaikutukset ovat pitkälti ympäristön tilaa ja terveyttä heikentäviä. (Alakangas ym. 

2016.) 

Taulukko 4. Puun palamisreaktioon tarvittava happi kilogrammaa puuta kohden. 

 

 

Puu, koostumus m-% M (g/mol) m (kg) n (mol)
hiili (C) 51,8 % 12,01 0,41 34,50
vety (H) 6,1 % 1,008 0,05 48,41
happi (O) 41,2 % 16,00 0,33 20,60

Reaktioyhtälöt n (O, mol) m (O, kg)
C+O2 -> CO2 69,01 1,10
4H+O2 -> 2H2O 24,21 0,39
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Hiilen ja vedyn täydellinen hapettuminen lopputuotteikseen vaatii 93,22 moolia yksia-

tomista happea kilogrammaa polttopuuta kohden (ks. Taulukko 4). Kilogramma puuta 

sisältää itsessään 20,60 moolia reagointikykyistä happea (ks. Taulukko 3), joten pala-

misprosessiin on tuotava 72,62 moolia lisää happiatomeja, joka tarkoittaa 36,31 moolia 

kaksiatomisia happimolekyylejä. Tarvittava happi saadaan palamisilmasta, joka on kaa-

sujen seos ja koostuu 78,08 % typpikaasusta (N2) ja 20,95 % hapesta (O2). Palamisilman 

sisältämää vesihöyryä ei laskelmissa huomioida sen määrän jäädessä lopputuloksen 

kannalta vähäiseksi, vaan ilma oletetaan täysin kuivaksi. Koska stoikiometriseen reakti-

oon vaadittava määrä happea on 36,31 moolia, tarvitaan kuivaa ilmaa tällöin 173,32 

moolia eli 5,02 kg. Todellisuudessa reaktio ei tapahdu stoikiometrisesti, vaan palamiseen 

tarvitaan yli-ilmamäärä, joka määritettiin laskelmissa välille 2–2,5. Ilmakertoimen ollessa 

kaksi, on tarvittavan palamisilman määrä 10 kg polttopuukiloa kohden.  

Taulukko 5. Tarvittava ilmamäärä poltettaessa 1 kg polttopuuta, jonka kosteus on 20 %. 

 

Yhtä poltettua puukiloa kohden syntyy savukaasuja noin 11 kg riippuen tulipesän vaati-

masta ilmakertoimesta. Savukaasuista suurin osa on reaktioon osallistumatonta typpeä, 

reaktiossa syntynyttä hiilidioksidia sekä puusta haihtunutta ja reaktiossa muodostunutta 

vesihöyryä. Muiden kaasujen ja kiintoaineksen määrä savukaasuissa oletetaan merki-

tyksettömäksi. Savukaasun komponentit on huomioitava itsenäisinä muuttujina, sillä eri 

kaasujen ominaislämpökapasiteetit ovat erilaiset. Lisäksi kaasujen muodostuminen eri 

palamisen vaiheissa vaihtelee. Esimerkiksi alun kuivumisen ja polttoaineen kaasuuntu-

misen aikana vesihöyryn pitoisuus on savukaasuissa huomattavasti suurempi, kuin lo-

pun jäännöshiilen palamisessa, jonka yhteydessä savukaasut koostuvat pääasiassa ty-

pestä ja hiilidioksidista. Kaasujen erilaista esiintymistä ei kuitenkaan laskelmissa huomi-

oida, sillä sen todentaminen luotettavasti on lopputulosta ajatellen tarpeetonta. Alla ole-

vassa taulukossa (6) esitetään savukaasujen koostumus ja eri lopputuotteiden määrät 

sekä energiasisällöt poltettaessa kilogramman verran polttopuuta, jonka kosteus on 20 

%. Taulukossa T1 merkitsee savukaasujen keskilämpötilaa ja T2 merkitsee Ilmatieteen-

Palamisilma M (g/mol) n (mol) m (kg)
happi tarvittava (O, t) 16 72,62 1,16
kuiva ilma 28,96 173,32 5,02

Ilmakerroin: 2
Kokonaisilma (kg) 10,04



28 
 

laitoksen ilmoittamien keskilämpötilojen (Ilmatieteenlaitos 2018) mukaan laskettua läm-

mityskauden keskiarvoa eteläiselle Suomelle. Lämpöenergia Q ja E ilmoitetaan kilo-

jouleina ja kilowattitunteina. 

Taulukko 6. Savukaasun koostumus ja energiasisältö kilogrammaa polttopuuta kohden. 

 

Kilogramma polttopuuta tuottaa täydellisesti palaessaan noin 10,97 kg savukaasuja il-

makertoimen ollessa 2.0. Noin 80 % savukaasujen massasta on reaktioon osallistuma-

tonta typpeä ja yli-ilmaa, jotka myös kuljettavat suurimman osan lämpöenergiasta. Hie-

man alle 20 % savukaasuista on reaktiotuotteena syntynyttä hiilidioksidia ja vettä, josta 

osa on polttopuusta haihtunutta kosteutta. Vaikka massallisesti pienin osuus savukaa-

suista koostuu vesihöyrystä, on sen sisältämän lämpöenergian määrä yhtä suuri kuin 

hiilidioksidilla. Tästä syystä esimerkiksi polttoaineen kosteuspitoisuudella on merkittävä 

vaikutus kulkeutuvan lämmön määrään.  

Taulukosta 5 voidaan todeta lähtöaineiden kokonaissumman olevan 11,04 kg, kun taas 

savukaasuja reaktiossa syntyy 10,97 kg. Erotus johtuu pääosin kaasuuntumattomista 

aineista, kuten tulipesään jäävästä tuhkasta, sekä pitoisuudeltaan niin pienistä aineista 

(kuten rikistä), ettei niillä katsota olevan lopputuloksen kannalta merkitystä.   

6.3 Tulisijaprofiilit 

Savukaasujen lämpötilamittausten, virtausarvioiden ja käytetyn polttoaineen määrän pe-

rusteella voidaan jokaiselle tulipesälle muodostaa oma hyötysuhdeprofiili. Hyötysuhde-

tietoja voidaan käyttää myöhemmin optimoimaan tulisijojen käyttöä sekä parantamaan 

lämmityksen kokonaisenergiatehokkuutta valitsemalla tulisijat tilanteen mukaan: ihan-

teellisessa tilanteessa mahdollisimman suuri osa lämpöenergiaa sitoutuu tulisijaan, ra-

kenteisiin ja huoneilmaan. Seuraavissa taulukoissa (7 ja 8) on esitelty kahden lämmitys-

käytössä tärkeimmän tulisijan savukaasujen lämpötilaprofiilit:  

Savukaasut M (g/mol) n (mol) m (kg) c (kJ/kg˚C) T1 (˚C) T2 (˚C) dT Q (kJ) E (kWh)
Hiilidioksidi 44,01 34,50 1,52 0,83 90 -0,8 90,8 113,75 0,03
Vesihöyry 18,02 35,31 0,64 1,86 90 -0,8 90,8 107,37 0,03
Typpi 28,01 135,33 3,79 1,04 90 -0,8 90,8 359,02 0,10
Ilma (reagoimaton) 28,96 173,32 5,02 1,00 90 -0,8 90,8 456,28 0,13
Total 10,97 1036,43 0,29
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Taulukko 7. Savukaasujen mitatut lämpötilat: takkauuni. 

 

Jäähtyneessä takkauunissa poltettiin panospolttoperiaatteella yksi pesällinen kuivaa 

polttopuuta, jonka kokonaismassa oli 5,32 kg. Puut sytytettiin päältä puhtaamman pala-

misen takaamiseksi, ja riittävä ilmansaanti varmistettiin. Vaikka savukaasujen virtausta 

ei mitattu, todettiin silmämääräisesti savukaasujen tuoton olleen voimakkainta 20−40 mi-

nuutin kuluttua sytyttämisestä, jolloin myös lämpötila oli korkeimmillaan. 30 minuutin koh-

dalla polttoaineen kuivuminen loppui, eikä näkyvää vesihöyryä ollut havaittavissa. Haih-

tuvien yhdisteiden voimakas palaminen väheni 40 minuutin kohdalla, jonka jälkeen mer-

kittävin hapettumisreaktio oli jäännöshiilen rauhallinen palaminen. 100 minuutin jälkeen 

polttoaine oli palanut loppuun ja savuhormin kautta kulkevat kaasut olivat pääasiassa 

konvektion takia tulipesän kautta kulkenutta ilmaa. 120 minuutin kohdalla palamisen to-

dettiin kokonaan loppuneen ja tulipesän lämpötilan laskeneen riittävän alas, jolloin ilman-

kulkua hormistossa rajoitettiin sulkemalla savupelti. 

Tulisijan lämmityksenaikainen hyötysuhde voidaan laskea vertaamalla polttoaineen 

energiasisältöä savukaasujen arvioituun energiasisältöön. 5,32 kg kuivaa polttopuuta 

tuottaa palaessaan noin 22,1 kWh energiaa (ks. Taulukko 8) ja savukaasuihin sitoutuu 

energiaa noin 0,84 kWh:a, jolloin hyötysuhteeksi saadaan 96 %. Lämmityksen aikai-

sessa hyötysuhteessa huomioidaan ainoastaan systeemiin lisätyn ja sieltä poistuneen 
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energian suhde. Se ei ota kantaa lämmön jakautumisesta rakenteisiin tai huomioi tulisi-

jan lämmönluovutuksen häviöitä.  

Taulukko 8. Tulisijan hyötysuhde. 

 

Referenssikohteessa varsinkin keskusmuurin ja hormiston lämmönvaraamiskyvyllä on 

vaikutusta lämmityksen hyötysuhteeseen. Lähes kahdeksanmetrisen, tiilestä muuratun 

savuhormin toimiessa lämmönvaihtimena ja -varaajana pysyy savukaasujen lämpötila 

piipun suulla matalana, mikäli lämmitys ei ole pitkäkestoista. Toisaalta savukaasuista 

keskusmuuriin sitoutunut lämpö saattaa johtua ja säteillä asumismukavuuden tai raken-

nustekniikan kannalta tarpeettomiin paikkoihin. Lämpö voi myös kulkeutua samassa 

muurissa sijaitsevien poistoilmahormien kautta ulos rakennuksesta laskien rakennuksen 

energiataloudellista kokonaishyötysuhdetta. 

Taulukko 9. Savukaasujen mitatut lämpötilat: puuhella. 

 

Varaavan takkauunin lisäksi mitattiin puuhellan tuottamien savukaasujen lämpötilat. Hel-

lassa poltettiin 2,1 kg kuivaa polttopuuta kahdessa erässä. Polttoaineen vähäisestä mää-

rästä huolimatta hellan savukaasujen lämpötila nousi takkauunin savukaasujen lämpöti-

laa korkeammaksi. Lisäksi lämpötilan muutokset olivat nopeampia kuin takkauunissa, 

Tulisijan hyötysuhde m (kg) E (kWh)
Polttoaine 5,32 22,078
Savukaasut 58,34 0,84
Hyötysuhde 96 %
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mikä kielii tulisijan huonommasta hyötysuhteesta ja heikommasta lämmönvaraamiska-

pasiteetista. Laskennallinen lämmityksenaikainen hyötysuhde on hellalla kuitenkin vain 

0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin takkauunilla. Tähän vaikuttanee pitkän savuhormin 

kyky sitoa savukaasujen lämpöä itseensä. 

6.4 Savukaasu- ja poistoilmalaskelmien tulokset 

Mittausten ja arvioiden perusteella sekä poistoilman että savukaasujen on todettu sisäl-

tävän hyödyntämispotentiaalin omaavaa hukkalämpöenergiaa tarkasteltaessa sitä suh-

teessa lämmityskauden keskilämpötiloihin. Poistoilman määrä on merkittävä, vaikka sen 

lämpötila on lähtökohtaisesti matala; noin 19−23 C̊ piipun suulta mitattuna. Savukaasu-

jen lämpötila on taas korkeampi ja voi pidempään lämmitettäessä kohota selvästi yli 

100 C̊. Savukaasujen esiintyminen on kuitenkin ajoittaista ja verrannollisesti lyhytai-

kaista, jolloin kokonaisenergiasisältö jää huomattavasti poistoilman energiasisältöä pie-

nemmäksi.  

Oheisessa taulukossa (10) esitetään teoreettinen hukkaenergian määrä savukaasuissa 

ja poistoilmassa lämmityskauden aikana. Taulukossa m1 on rakennuksesta poistuvan 

kaasun massa vuorokaudessa, ja m2 poistuvan kaasun kokonaismassa lämmityskau-

della lokakuusta maaliskuuhun. T1 taas vastaa kaasun keskilämpötilaa sen poistuessa 

rakennuksesta, ja T2 lämmityskauden laskennallista keskilämpötilaa eteläiselle Suo-

melle. 

Taulukko 10. Savukaasujen ja poistoilman energiasisältö lämmityskaudella. 

 

Lämmityskauden aikana ilmanvaihdon ja savukaasujen mukana kulkeutuvan hukkaener-

gian kokonaismäärä kohoaa noin 4,7 MWh:iin. Suurin osa tästä on poistoilman mukana 

kulkeutunutta energiaa ja noin 10 % savukaasuihin sitoutunutta energiaa. Massallisesti 

poistoilman määrä on yli 30-kertainen savukaasujen määrään nähden. 

Kokonaisenergia m1 (kg) m2 (kg) T1 (˚C) T2 (˚C) E (kWh)
Savukaasut 121 21712 75 -0,8 476
Poistoilma 3859 694552 21 -0,8 4231
Total 4707
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7 LÄMMÖNTALTEENOTON KANNATTAVUUS 

REFERENSSIKOHTEESSA 

Luvussa 7 käsitellään edellisessä luvussa laskettujen energia-arvioiden perusteella pois-

toilman ja savukaasujen sisältämän energian hyödyntämispotentiaalia referenssiraken-

nuksen kaltaisessa kohteessa. Hyödyntämispotentiaalia arvioidaan ainoastaan lämmön-

talteenotolla saavutettavien energiasäästöjen ja taloudellisten hyötyjen perusteella. 

Tässä vaiheessa ei siten oteta kantaa ympäristötekijöihin, laitteistokustannuksiin tai si-

säilmastoon vaikuttaviin tekijöihin.  

7.1 Poistoilman energiapotentiaali 

Referenssikohteessa ilmanvaihdon poistoilma poistuu keskusmuurin hormiston kautta ja 

rakennuksen vuotokohtien läpi. Suurin osa poistoilmasta kulkeutuu hormiston poistoil-

mahormien ja savukaasukanavien kautta päätyen savupiipusta ulos rakennuksesta.  

Painovoimaisen ilmanvaihdon tehokkuus riippuu muun muassa sisä- ja ulkoilman läm-

pötilaerosta; lämmityskaudella lämpötilaerojen ollessa suuria, myös ilmanvaihto toimii 

tehostetusti. Tällöin poistoilman mukana voi kulkeutua merkittäviä määriä energiaa. 

Lämpötilaerojen tasoittuessa taas ilmanvaihdon toiminta heikkenee, eikä energiaa enää 

kulkeudu samoissa määrin.  

Lämmityskaudella poistoilman mukana kulkeutuvan energian määrä vastaa suurinta yk-

sittäistä tekijää rakennuksen kokonaislämpöhäviössä; tapauskohtaisesti jopa yli 35 % 

systeemistä poistuvasta energiasta. Referenssikohteessa ilmanvaihtotarpeeksi on mää-

ritelty noin 35 l/s rakentamismääräyskokoelman (Ympäristöministeriö 2017a.) ohjeistuk-

sen mukaisesti. Rakennuksesta kulkeutuu poistoilman mukana noin 4,2 MWh edestä 

lämpöenergiaa kuuden kuukauden aikana loka- ja maaliskuussa (ks. Taulukko 10). Tä-

män energiamäärän kokonaishankintahinta sähköksi muutettuna on noin 700 euroa 

(16,5 snt/kWh) sisältäen energian, verot ja siirtomaksun riippuen sähkö- ja siirtoyhtiöstä 

(Energiavirasto 2018). 

Jo pienellä lämmöntalteenottoprosentilla voidaan parantaa rakennuksen energiatehok-

kuutta useita prosenttiyksikköjä ja vähentää lämmityksen kustannuksia. 50 %:n hyöty-

suhde lämmöntalteenottolaitteistolla tarkoittaisi jo 2,1 MWh lämmityskauden aikaista 
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energiansäästöä ja 350 euron rahallista hyötyä. Poistoilman mukana kulkeutuvan ener-

gian määrä kuitenkin vaihtelee merkittävästi ulkoilman lämpötilan ja vallitsevien sääolo-

suhteiden mukaan. Lisäksi edellä esitetty karkea arvio on tehty ilmanvaihdolle esitettyjen 

minimiarvojen perusteella. Todellisuudessa kulkeutuvan energian määrä saattaa olla 

huomattavasti suurempi, jolloin myös hyödyntämispotentiaali lämmöntalteenotolle kas-

vaa. 

7.2 Savukaasujen energiapotentiaali 

Savukaasujen tuotto referenssikohteessa on lämmityskaudella säännöllistä mutta hetkit-

täistä. Savupellit suljetaan ilman virtaamisen ja lämpöhäviön minimoimiseksi, kun poltto 

tulipesissä lopetetaan. Lämmityskaudella puuta kuluu noin 10–15 kg vuorokautta koh-

den. Tämä tarkoittaa noin 120 kg:n verran savukaasuja vuorokaudessa (11 kg poltto-

puuta). Jos savukaasujen keskilämpötila on +75 ̊C ja vallitsevan ulkolämpötilan lämmi-

tyskauden keskiarvo -0,8 C̊, kulkeutuu savukaasujen mukana energiaa noin 2,64 kWh 

vuorokaudessa. Koko lämmityskaudella energiaa kulkeutuu tällöin 476 kWh. Suorasäh-

köksi muutettuna tämän energian kokonaishinta on noin 80 euroa (Energiavirasto 2018).  

Lämmityksessä syntyvien savukaasujen energiasisältö on ilmanvaihdon kautta poistu-

vaan energiasisältöön verraten pieni. Mutta kuten opinnäytetyössä aiemmin on todettu, 

savukaasut lämmittävät myös poistoilmahormeja, tehostavat ilmanvaihdon toimintaa 

sekä lisäävät kulkeutuvan energian määrää lämmittämällä poistoilmaa. Tällöin savukaa-

sujen sisältämän energiasisällön kulkeutuminen ulos rakennuksesta kestää huomatta-

vasti varsinaista lämmitysvaihetta pidempään ja niiden vaikutus kokonaishukkaenergian 

muodostumisessa saattaa olla kuviteltua suurempi. Savukaasujen poistoilmaa lämmittä-

vää vaikutusta ei opinnäytetyössä kuitenkaan todennettu, vaan se jätettiin avoimeksi 

muuttujaksi, joka kasvattaa lämpöhukan määrää ja osaltaan korostaa lämmöntalteen-

oton merkitystä. 

Kokonaisuudessaan ilmanvaihdon ja savukaasujen mukana kulkeutuu energiaa 4,7 

MWh:n edestä lämmityskauden aikana. Tämä arvo on laskennallinen minimiarvo ja to-

dellinen arvo voi siitä poiketa. Sähköyhtiöltä ostettuna tämä energiamäärä vastaa noin 

780 euroa lämmityskaudessa (Energiavirasto 2018). 
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8 TEKNISET TOTEUTUSMAHDOLLISUUDET 

Puulämmitteisessä ja painovoimaisella ilmanvaihdolla varustetussa rakennuksessa sa-

vukaasut ja poistoilma poistuvat yleensä keskitetysti piipun hormistojen kautta. Tällöin 

lämpöenergiaa sisältävät poistokaasut ovat hyödynnettävissä yhdessä pisteessä. Haas-

teita kuitenkin aiheuttavat poistoilman ja savukaasujen keskinäiset eroavaisuudet, kuten 

voimakkaasti vaihteleva tilavuusvirta, lämpötila ja kaasujen koostumus. 

8.1 Laitteiston yleiskuvaus 

Lämpöenergian talteenottoa varten tarvitaan lämmönsiirrin. Poistokaasujen heterogee-

nisyydestä ja likaisuudesta johtuen käytettävän laitteiston valinta on haasteellista. Ilman-

vaihdon poistoilman hukkalämpöä hyödynnetään rakennuksissa yleensä korvausilman 

lämmittämiseen. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa se ei kuitenkaan onnistu, sillä kor-

vausilmakanavat sijaitsevat useimmiten hajautetusti ja merkittävästi poistoilmakanavien 

loppupäätä alempana. Lisäksi likaiset savukaasut sulkevat pyörivät ja muut poisto- ja 

tuloilmaa sekoittavat lämmönsiirtimet pois vaihtoehdoista. Lämpöenergiaa on tällöin hyö-

dynnettävä jossain muualla ja sitä on siirrettävä erillisen välittäjäaineen avulla. (Ympä-

ristöministeriö 2017a.) 

Vaihtoehdoksi sopii muun muassa nestekiertoinen vastavirtalämmönvaihdin: lämpö-

energian talteenotto ja siirto lämpöpumpulle sujuisivat huomattavasti helpommin ja te-

hokkaammin kuin ilmasta-ilmaan lämmönvaihtimella. Käytettävä lämmönvaihdin voisi 

olla tyypiltään levylämmönvaihdin tai putkilämmönvaihdin, jonka toisessa piirissä virtaa 

lämmönkeruuneste ja toisessa poistokaasut. 

Koska painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta perustuu muun muassa ulko- ja sisäilman 

lämpötila- ja tiheyseron aiheuttamaan pieneen paine-eroon rakennuksen ja ulkoilman 

välillä, on myös virtausvastuksen vaikutus huomioitava. Jo pienikin virtausvastus heiken-

tää ilmanvaihdon toimintaa ja aiheuttaa savuhormien vedon heikkenemisen. Seurauk-

sena voi olla täysin toimimaton ilmanvaihto ja vedottomat tulisijat. Tämän välttämiseksi 

on pyrittävä minimoimaan lämmönvaihtimen virtausvastuksen vaikutus. Pienempi vir-

tausvastus voidaan saavuttaa valitsemalla lämmönvaihdin, jossa kaasujen virtaustila on 

mahdollisimman tilava ja suora sekä virtaus mahdollisimman tasainen ja turbulentiton: 

esimerkiksi putkilämmönvaihdin, jossa lämmönsiirtoneste kulkee kapeissa pystysuorissa 
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putkissa lämpöä luovuttavien kaasujen keskellä. Lämmönsiirtoputkien etäisyys toisiinsa 

on oltava riittävän suuri, jotta savukaasujen sisältämä noki ei lämmönsiirtoputkiston pin-

taan tarttuessaan tuki virtauskanavaa. Lisäksi lämmönsiirtoputkiston on oltava helposti 

puhdistettavissa, esimerkiksi kerran vuodessa nuohouksen yhteydessä. 

Lämmönsiirtonesteenä on käytettävä suuria lämpötilavaihteluita ja pakkasta sietävää 

myrkytöntä nestettä, kuten etanolipohjaista lämmönsiirtonestettä. Myrkylliset ja herkästi 

syttyvät nesteet, kuten metanoli- ja öljypohjaiset nesteet, voivat aiheuttaa terveyshaittoja 

ja vaaratilanteita kulkeutuessaan ilmanvaihtokanaviin ja savuhormeihin tai päätyessään 

ympäristöön. Lisäksi lämmönsiirtonesteen on kyettävä toimimaan tehokkaasti vaihtele-

vissa lämpötiloissa, eikä jäätymisriski saa aiheuttaa ongelmia laitteiston toiminnalle. 

Lämmönsiirtimen virtausvastus aiheuttaa todennäköisesti ilmanvaihdon ja savuhormien 

toiminnan heikkenemistä, vaikka se pyritään minimoimaan. Ilmanvaihdon ja savuhor-

mien toiminnan heikkenemistä voidaan kuitenkin kompensoida lämmönvaihtimen jäl-

keen sijoitetulla savukaasupuhaltimella. Puhaltimen avulla ilman virtaus voidaan varmis-

taa hankalissakin olosuhteissa, jolloin myös painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta te-

hostuu: puhallin luo poistoilma- ja savuhormeihin alipainetta, jonka seurauksena paino-

voimaisesta ilmanvaihdosta tulee hybridi-ilmanvaihto. Puhallinta ei tulisi sijoittaa hormis-

ton alkupäähän, jotta hormisto ei ylipaineistu, ja riski kaasujen vuotamisesta muurauksen 

rakojen läpi rakenteisiin tai huoneilmaan konkretisoidu (Rinne 2013, 244-247.). 

Ilmanvaihdon oikean toiminnan ja palotapahtuman tehokkuuden varmistamiseksi, on pu-

hallin varustettava ohjausyksiköllä ja järjestelmään liitettävillä sensoreilla, jotta ilma-

määrä saadaan sovitettua vallitsevaan tilanteeseen. Jos esimerkiksi useampia tulipesiä 

poltetaan samaan aikaan, poistettava ilmamäärä on merkittävästi suurempi kuin pelkän 

normaalin ilmanvaihdon aikana. Säätö voidaan toteuttaa joko manuaalisena käyttäjätoi-

menpiteenä tai automatisoidusti seuraamalla esimerkiksi savukaasukanavien lämpötilaa 

merkkinä savukaasujen määrästä ja virtaaman lisäämistarpeesta. 

Lisäksi lämmöntalteenottolaitteisto tulisi varustaa ohitusjärjestelmällä, jotta painovoimai-

sen ilmanvaihdon etuja ei kokonaan menetettäisi. Ohitusta voitaisiin käyttää esimerkiksi 

sähkökatkon sattuessa tai lämmityskauden ulkopuolella lämmöntalteenottotarpeen ol-

lessa pieni. Tällöin puhaltimen kuluttama energiamäärä pienenisi ja ilmanvaihdon toi-

minta palautuisi alkuperäiseen tilaansa. Ohitusjärjestelmän olisi hyvä olla autonominen 

järjestelmä, joka kytkeytyy päälle esimerkiksi toimintahäiriön tai sähkökatkon sattuessa. 

Tämä voitaisiin toteuttaa piipun ja lämmönsiirtimen väliin sijoitetuilla savupelleillä, jotka 
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avautuvat automaattisesti sähkövirran katketessa tai kytkimestä käyttäjän niin halutessa. 

Automaattiset savupellit ovat välttämättömiä myös paloturvallisuuden kannalta, sillä lait-

teisto käsittelee ajoittain kuumia ja herkästi syttyviä palokaasuja. Savukaasujen vapaan 

poistumisen estyminen laitteiston toimintahäiriön sattuessa aiheuttaisi rakennukselle va-

kavan paloturvallisuusriskin, joka pahimmillaan voisi johtaa mittaviin henkilö- tai omai-

suusvahinkoihin. 

Savukaasujen kulkiessa kootusti yhden kanavan läpi voitaisiin tilannetta hyödyntää 

myös savukaasujen puhdistamisessa. Savukaasujen mukana kulkeutuu ympäristölle ja 

terveydelle haitallisia yhdisteitä, joiden vähentämiseen on aktiivisesti pyrittävä. Puun pa-

lamisessa syntyy runsaasti hiukkaspäästöjä, PAH-yhdisteitä (polysyklisiä aromaattisia 

hiilivetyjä) ja hiilimonoksidia. Haitallisten päästöjen määrää lisää epätäydellinen, yleensä 

liian vähähappinen palaminen, jonka seurauksena hiukkas- ja hiilimonoksidipäästöjen 

arvot voivat kohota poikkeuksellisen korkeiksi. Puun pienpoltto aiheuttaa Suomessa 40 

% pienhiukkaspäästöistä (PM2.5: halkaisijaltaan 2,5 mikrometriä tai pienemmät hiukka-

set). Päästöt ovat pääasiassa nokea, joka koostuu palamattomista hiiliyhdisteistä. Nämä 

partikkelit aiheuttavat hengitysteihin joutuessaan muun muassa sydän- ja hengitystieoi-

reita. Myrkyllisistä ja karsinogeenisistä PAH-yhdisteistä noin 80 % saa alkunsa puun 

pienpoltossa. Lisäksi mustat hiiliyhdisteet lämmittävät alailmakehää absorboimalla au-

ringon lämpösäteilyä. Varsinkin pohjoisella pallonpuoliskolla ne huonontavat maapallon 

kykyä heijastaa lämpöä takaisin avaruuteen heikentämällä merkittävästi lumipeitteen ja 

jäätiköiden heijastuskykyä kiihdyttäen samalla ilmastonmuutosta (THL 2018).  

Savukaasujen aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja voitaisiin vähentää savukaasu-

jen puhdistamisella. Likaisten palamiskaasujen puhdistusmenetelmiä ovat muun mu-

assa fyysinen suodattaminen pussi- ja letkusuodattimilla sekä savukaasujen pesu ja 

sähkösuodatus. Sähkösuodatin on helpoin tapa toteuttaa savukaasujen puhdistus, sillä 

opinnäytetyössä esiteltävän laitteiston on tarkoitus toimia pientaloympäristön epäsään-

nöllisessä ja olosuhteiltaan vaihtelevassa käyttöympäristössä. Lisäksi sen valmistuksen 

sekä käyttö- ja huoltokustannusten on oltava mahdollisimman matalat kannattavuuden 

lisäämiseksi.  

Sähkösuodatin poistaa savukaasuista kiinteitä hiukkaspartikkeleita ja vähentää näin ym-

päristön hiukkaskuormitusta. Lisäksi se ehkäisee lämmönsiirtimen ja puhaltimen likaan-

tumista ylläpitäen laitteiston hyötysuhdetta. Hiilimonoksidia ja kaasumaisia yhdisteitä 

sähkösuodatin ei poista, vaan niiden vähentämisessä paras keino on polttoaineen laa-

dun ja oikean ilmamäärän varmistaminen palotapahtumassa. 
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Savukaasujen puhdistamisen ohella myös laitteiston huoltomahdollisuuksiin on kiinnitet-

tävä huomiota, sillä laitteiston toiminnalla on suuri vaikutus sisäilman laatuun ja sen läpi 

virtaa suuret määrät likaisia poistokaasuja, jolloin myös huoltotarve korostuu. Huollon 

tulisikin olla mahdollisimman yksinkertaista ja helposti toteutettavissa. Tämä onnistuisi 

esimerkiksi rakenteellisilla ratkaisuilla, kuten toteuttamalla likaantuvat komponentit – 

lämmönsiirtopinnat, sähkösuodatin ja puhallin – irrotettavina elementteinä.  Tämä mah-

dollistaisi jokaisen osan yksilöllisen huollon ja puhdistamisen.  

Edellisten lisäksi koko laitteiston ulkonäkö ja muotoilu olisi toteutettava tavalla, joka ei 

sodi rakennusten alkuperäistä ulkonäköä vastaan. Liian massiivinen tai ulkomuodoltaan 

poikkeuksellinen piipun päälle asennettava laitteisto muuttaa helposti rakennuksen mit-

tasuhteita ja tekee kokonaisuudesta epätasapainoisen. Laitteiston jälkiasentaminen ei 

tunnu mielekkäältä, jos sen ulkomuoto on liian hallitseva. 

 

Kuva 5. Konseptikuva lämmönsiirtimestä. 

Pienkohteisiin tarkoitetun lämmöntalteenottolaitteiston suunnittelu on aloitettu laatimalla 

konseptikuva (Kuva 5) ja prosessikaavio (Kuva 6). Alustavassa konseptikuvassa hah-

motellaan laitteiston sijoittelua, ulkomuotoa sekä tarvittavia komponentteja, ja prosessi-

kaaviossa esitetään keskeiset toiminnot yksinkertaistetusti. Laitteistossa oleellisessa 
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osassa on savukaasu- ja poistoilmakanava; sekä rakennuksesta poistuvat että lämpöä 

sisältävät kaasut virtaavat kanavassa. Ensimmäisenä poistokaasut johdetaan säh-

kösuodattimeen, jonka ensisijaisena tarkoituksena on poistaa savukaasuista pienhiuk-

kasia. Puhdistuksen jälkeen kaasut johdetaan lämmönvaihtimelle, joka siirtää kaasujen 

ylimääräisen lämpöenergian välittäjäaineelle. Viimeisenä kanavassa on savukaasupu-

hallin, jonka avulla kompensoidaan laitteiston aiheuttamaa virtausvastusta ja säädellään 

poistoilmavirtoja halutunlaisiksi. 

Lämmönvaihtimessa poistokaasuista talteen otettu lämpöenergia siirretään lämmönsiir-

tonesteen avulla lämpöpumpun höyrystimelle. Höyrystimen toisessa piirissä kulkee käyt-

tölämpötiloihin soveltuva kylmäaine, joka höyrystetään ja kuljetetaan kompressorin 

kautta lämpöpumpun lauhduttimelle. Lauhduttimen jälkeen energiaa luovuttanut kylmä-

aine kulkee paisuntaventtiilin kautta nestemäisenä takaisin höyrystimelle. Lauhduttimen 

toisessa piirissä taas kulkee kiertovesipumpun pumppaamaa vettä; vesi lämpenee ja 

johdetaan sitten takaisin lämmönvaraajaan käytettäväksi lämpimänä käyttövetenä tai ve-

sikiertoisen lämmitysjärjestelmän lämmönlähteenä. Lämpöpumpun lämpöä voidaan siir-

tää myös suoraan huoneilmaan lämpöpumpun sisäyksikön avulla. Energiatehokkain 

keino on kuitenkin varastoida talteen otettu lämpöenergia esimerkiksi lämpöakkuna toi-

mivaan lämminvesivaraajaan, josta energia on otettavissa aina tarvittaessa ja sitä on 

helpompi jakaa eri käyttökohteisiin. 
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Prosessikaavion perusteella on piirretty laitteistosta etu- ja sivuprojektiokuvat (Kuva 7), 

joiden kautta käy ilmi laitteiston toiminta ja siihen kuuluvat komponentit. Lämmöntalteen-

ottolaitteisto sijoitetaan piipun päälle ja sivuille. Varsinaisena lämmöntalteenottoyksik-

könä toimii savupiipun viereen sijoitettu eristetty putki, jonka sisällä ovat sähkösuodatin 

ja lämmönvaihdin sekä huipulla savukaasupuhallin. Putki sijoitetaan mahdollisimman 

alas savupiipun rinnalle, jolloin laitteiston kokonaiskorkeus pysyy hallittuna. Poistokaasut 

kerätään piipun päältä koteloinnin avulla ja johdetaan siirtokanavaa pitkin varsinaiseen 

Kuva 6. Prosessikaavio. 
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lämmöntalteenottoyksikköön. Lämpöpumppu voidaan sijoittaa piipun sivulle, josta teh-

dään myös putkilinjojen läpiviennit sisälle rakennukseen. Lämmönsiirtoneste kulkee 

omassa eristetyssä putkistossaan putkikoteloinnin sivulla. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Lämmöntalteenottolaitteiston etu- ja sivuprojektiot. 
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8.2 Komponenttien rakennekuvaus 

Poistokaasujen lämmöntalteenottolaitteisto koostuu piipun koteloinnista, varsinaisesta 

lämmöntalteenottoyksiköstä ja lämpöpumpusta. Laitteisto on tarkoitus jälkiasentaa ole-

massa olevan savupiipun päälle, joten varsinkin piipun koteloinnin mitoitukset vaihtelevat 

kohteen mukaan. Opinnäytetyössä esitetyn mallin mitat perustuvat referenssikohteen 

mittoihin. 

Savupiipun koteloinnin runkona toimii ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä 

valmistettu kehikko, joka kiinnitetään savupiippuun joko pulttaamalla tai piipun kiertävän 

metallivanteen avulla. Kehikkoon liitetään kiinteästi piipun yläosan suoja, jossa on tiivis-

teet sivukoteloinnin yhtymäkohdassa. Piipun sivukotelointi on erillinen nostettava ja las-

kettava teräsvaippa, joka ylös nostettuna muodostaa tiiviin ja yhtenäisen kotelon yläosan 

Kuva 8. Jäteilmalaitteen etuprojektio. 
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kanssa. Sivukotelointi, tai piippuhuuva, voidaan laskea tarvittaessa alas savupiipun 

viertä erillisen avaus- ja sulkulaitteen (Kuva 9) avulla, kuten Kuvan 5 oikeanpuoleisessa 

sivuprojektiossa on esitetty. Laskettaessa huuva alas pääsevät poistokaasut kulkeutu-

maan tavanomaiseen tapaan suoraan savupiipusta ulkoilmaan ja ilmanvaihto toimii täy-

sin painovoimaisesti. Tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää tilanteissa, joissa poistokaa-

sujen lämmöntalteenotolle ei ole tarvetta, laitteistossa ilmenee toimintaa haittaavaa häi-

riö, laitteistoa huolletaan tai savupiippua nuohotaan. 

 

Kuva 9. Jäteilmalaitteen piippuhuuvan automaattinen avaus- ja sulkulaite. 

Mekaaninen sulku- ja avauslaite kiinnitetään savupiipun reunuksen alapintaan tai kote-

loinnin kehikkoon. Piippuhuuvaan laite voidaan liittää vaijerilla, ketjulla tai hammastetulla 

kiskolla. Kuvan 9 avaus- ja sulkulaitteessa kytkentä huuvaan on toteutettu vaijerilla. Kun 

huuva halutaan nostaa ylös ja poistokaasut ohjata lämmöntalteenottoyksikölle, kelaa oh-

jainyksikön säätelemä sähkömoottori vaijeriin kytketyn huuvan ylös. Jos huuvaa halu-

taan laskea, kelaa laite vaijeria auki. Koska laitteen on tarkoitus toimia myös varajärjes-

telmänä ja palauttaa savukaasujen ja poistoilman kulkureitti alkuperäiseen tilaansa esi-

merkiksi häiriötilanteen sattuessa, on sen kyettävä toimimaan myös ilman ulkoista virtaa. 

Tämä on toteutettu kelan lukitussalvan sähkömagneetilla. Jos ulkoinen virta ohjausyksi-

költä ja sähkömagneetilta katkeaa, vapautuu lukitussalpa, ja huuva laskeutuu painovoi-

man vetämänä automaattisesti alas. 
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Piipun koteloinnista poistokaasut johdetaan sisähalkaisijaltaan 250 mm leveää kanavaa 

pitkin lämmöntalteenottoyksikköön. Lämmöntalteenottoyksikkö on sisähalkaisijaltaan 

300 mm leveä eristetty putki, jonka kokonaispituus savukaasupuhaltimen kanssa on hie-

man alle 2,3 metriä. Ensimmäiseksi poistokaasut kulkevat hiukkassuodattimen läpi, joka 

pyrkii poistamaan savukaasujen mukana kulkeutuvia pienhiukkasia. Suodattimen ravis-

tuslaitteen irrottamat hiukkaset putoavat putken pohjalle, josta ne voidaan poistaa tarvit-

taessa pohjan tyhjennysluukun kautta. 

 

Kuva 10. Jäteilmalaitteen sähkösuodatin. 

Sähkösuodattimen toiminta perustuu kykyyn varata hiukkasia sähköisesti ja saada ne 

kiinnittymään erimerkkisen varauksen omaavien keräyslevyjen pintaan. Savukaasun si-

sältämät pienhiukkaset kulkevat ensin purkauselektrodilankojen ohitse, jotka voimak-

kaalla sähkövarauksellaan aiheuttavat hiukkasten varautumisen. Varautuneet hiukkaset 

kulkevat tämän jälkeen vastakkaisen varauksen keräyslevyjen ohi ja sähköisen vetovoi-

man vuoksi takertuvat keräyslevyjen pintaan. Keräyslevyjen pinnasta hiukkaset irrote-

taan katkaisemalla virta elektrodeista ja ravistelemalla keräyslevyjä ravistusvasaralla 

hiukkasten irrottamiseksi. Suodattimen puhdistus voidaan tehdä esimerkiksi kerran vuo-

rokaudessa tai aina hiukkaskuormituksen loputtua. 
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Hiukkassuodattimen jälkeen kaasut kulkevat vastavirtalämmönvaihtimen läpi. Lämmön-

vaihdin voidaan toteuttaa esimerkiksi putkilämmönvaihtimena, jossa keräysneste virtaa 

putkissa, ja lämpöä luovuttava aine putkien välissä. Vastavirtalämmönvaihtimella voi-

daan tulo- ja poistolämpötilojen ero saada mahdollisimman suureksi. 

 

Kuva 11. Vastavirtaputkilämmönvaihdin. 

Mallilaitteiston putkilämmönvaihdin koostuu ulkohalkaisijaltaan 10 mm ja 800 mm pitkistä 

pinnoitetusta kupariputkista, jotka on sijoitettu lomittaisiin riveihin toisiinsa nähden. Läm-

mönsiirtonesteen syöttö tapahtuu lämmönvaihtimen yläosasta ja ulostulo alaosasta. 

Lämmönsiirtonesteen virtausta ylläpidetään kiertopumpulla. Lämmönvaihtimesta teh-

dään helposti irrotettava, jolloin sen puhdistaminen on helpompaa. Lämmönvaihtimen 

jälkeen savukaasupuhallin puhaltaa jäähtyneet ja puhdistetut kaasut ulkoilmaan. Puhal-

timena käytetään kierrosnopeudeltaan säädettävää savukaasujen korkeaa lämpötilaa ja 

epäpuhtauksia sietävää puhallinta, jonka toimintaa säädellään automaattisesti virtaus-

tarpeen mukaisesti.  
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9 LÄMMÖNTALTEENOTON POTENTIAALI 

PAINOVOIMAISESSA ILMANVAIHDOSSA 

Painovoimaisen ilmanvaihdon erityispiirteisiin kuuluvat riippuvuus sisä- ja ulkoilman läm-

pötilaeroista ja vallitsevista tuuliolosuhteista sekä ilmanvaihtojärjestelmän hajautunei-

suus varsinkin vanhemmassa rakennuskannassa. Koska painovoimaisen ilmanvaihdon 

toiminta tehostuu lämpötilaerojen kasvaessa, muodostuu sen aiheuttama lämpöhäviö 

suuremmaksi rakennuksen lämmitystarpeen lisääntyessä. Tällöin myös lämmöntalteen-

oton merkitys korostuu rakennuksen energiatehokkuutta arvioitaessa. Painovoimaisen 

ilmanvaihdon osuuden ollessa 30–50 % rakennuksen kokonaislämpöhäviöstä, voidaan 

ilmanvaihdon lämpöhäviötä pienentämällä saavuttaa merkittäviä parannuksia rakennuk-

sen energiatehokkuudessa. 

Mikäli ilmanvaihdon toimintakyky halutaan säilyttää ennallaan, voidaan herkän ja ulkoi-

sille tekijöille alttiin painovoimaisen ilmanvaihdon sellaisenaan todeta olevan sopimaton 

lämmöntalteenotolle. Kaikki lisätty virtausvastus ilmanvaihtokanavissa aiheuttaisi mer-

kittävää heikkenemistä aiempaan ilmanvaihtotehoon verrattuna, jonka seurauksena 

saattaisi olla vajaatehoinen tai kokonaan toimimaton ilmanvaihto. Lisäksi hukkalämmön-

lähde sijaitsee yleensä erillään hyödyntämiskohteista, kuten korvausilmaventtiileistä. 

Lämmöntalteenottolaitteiston aiheuttama virtausvastus on kompensoitava poistoilmapu-

haltimella, mikäli laitteisto halutaan liittää painovoimaiseen ilmanvaihtojärjestelmään. 

Puhaltimen avulla ilmavirtojen hallinnointi on tarkempaa ja ne voidaan asettaa vastaa-

maan voimassaolevia sisäilmastoa koskevia määräyksiä. Tällöin voidaan myös tehostaa 

painovoimaisen ilmanvaihdon toimintaa lämmityskauden ulkopuolella, jolloin ilmanvaihto 

on pienemmän lämpötilaeron vuoksi heikompaa. Liittämällä painovoimaiseen ilmanvaih-

toon poistoilmapuhallin, muutetaan ilmanvaihto hybridi-ilmanvaihdoksi. 

Saneeraustilanteessa poistoilman ja savukaasujen lämmöntalteenotto painovoimaisen 

ilmanvaihdon järjestelmästä olisi järkevintä toteuttaa kootusti hormiston loppupäästä sa-

vupiipun päältä. Poistokaasut johdettaisiin puhaltimen avulla lämmönvaihtimen läpi, 

josta talteen otettu lämpöenergia siirrettäisiin lämpöpumpun avulla esimerkiksi lämpöva-

raajaan tai suoraan osaksi talon lämmitysjärjestelmää. Haasteita lämmönsiirtimelle ja 

käytettävälle lämpöpumpulle aiheuttaisi poistokaasujen voimakas lämpötilaheittely sekä 
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ajoittainen likaisuus. Ilmanvaihdon poistoilman määrän, lämpötilan ja laadun ollessa koh-

talaisen tasaista, on taas savukaasujen määrässä, lämpötilassa ja koostumuksessa 

ajoittain suuriakin vaihteluita: savukaasujen lämpötilat voivat vaihdella 30–150 C̊ välillä. 

Lisäksi ne voivat paikoin sisältää suuria määriä vesihöyryä, nokea, palamattomia yhdis-

teitä ja muita epäpuhtauksia, jotka heikentävät laitteiston tehoa likaamalla esimerkiksi 

lämmönsiirtopintoja. 

Likaantumista voitaisiin ehkäistä laitteistoon sijoitettavalla sähkösuodattimella, joka ke-

rää osan savukaasun mukana kulkeutuvasta kiintoaineesta ennen niiden päätymistä 

lämmönsiirtimelle. Savukaasujen puhdistus parantaisi poistokaasujen laatua vähentä-

mällä pienhiukkasten määrää, mikä taas parantaa hengitysilman laatua varsinkin tiheään 

asutuilla pientaloalueilla. Sähkösuodatin ja poistopuhaltimen tehonlisäys kasvattavat lait-

teiston sähkönkulutusta ja siten heikentävät laitteiston kokonaishyötysuhdetta. Tämä 

kuitenkin vähentäisi laitteiston huoltamisen tarvetta ja parantaisi ilmanlaatua, jotka ovat 

merkittäviä etuja kokonaiskuvaa tarkastellessa.  

Hiukkassuodattimen sisältävän laitteiston houkuttelevuutta saattaisi lisätä myös lainsää-

dännön muuttuminen tulevaisuudessa, jos puun pienpoltolle ja siitä aiheutuville hiukkas-

päästöille asetettaisiin rajoituksia tai kuluttajaan kohdistuvia velvoitteita. Tällöin opinnäy-

tetyössä esitellyn laitteiston ensisijainen käyttötarkoitus voisi vaihtua hiukkaspäästöjen 

vähentämiseen ja vasta sekundaarihyötynä tulisi lämmöntalteenottomahdollisuus. Uu-

demmissa tai saneeratuissa pientaloissa, joissa on jo lämmöntalteenotolla varustettu ko-

neellinen ilmanvaihto ja tulisijoja käytetään satunnaisesti, ei savukaasujen lämmöntal-

teenotolla saavutettaisi merkittävää taloudellista hyötyä tai energiatehokkuuden kasvua. 

Tällaisiin kohteisiin voitaisiin tarjota erikseen laitteistoja, joissa on ainoastaan sähkösuo-

datin hiukkaspäästöjen vähentämiseksi. Nykyaikaisissa pientaloissa käytetään yleisesti 

esimerkiksi standardimitoitettuja teräshormeja, jolloin myös hiukkassuodatinlaitteiston 

mitoitus helpottuu. Mahdollisuus standardikokoisiin laitteistoihin laskisi kuluttajahintaa 

alentaen hankintakynnystä ja lisäten houkuttelevuutta. 

Painovoimaisen ilmanvaihdon etuja ovat vähäinen huoltotarve, yksinkertaisuus ja toimin-

tavarmuus, vaikka sen toiminta onkin voimakkaasti riippuvainen ulkoisista olosuhteista. 

Lisäksi painovoimaisessa ilmanvaihdossa ei ole liikkuvia tai kuluvia osia, eikä se ole riip-

puvainen ulkoisen energian saannista. Lämmöntalteenottojärjestelmä tulisikin varustaa 

autonomisella ohitusjärjestelmällä, jotta näitä ominaisuuksia ei kokonaan menetettäisi 

muutettaessa painovoimainen ilmanvaihto hybridi-ilmanvaihdoksi. Tämän toteuttaminen 
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olisi mahdollista painovoimatoimisilla savupelleillä, jotka aukeavat esimerkiksi sähkövir-

ran katketessa tai häiriötilanteen sattuessa. Lisäksi pellit voi pitää avoinna lämmityskau-

den ulkopuolella, jolloin ilmanvaihto toimii alkuperäisellä tavalla painovoimaisena. Rat-

kaisu olisi taloudellinen myös laitteiston käyttö- ja huoltokustannuksia ajatellessa. 

Huoltoon tulisikin kiinnittää erityistä huomiota, sillä laitteisto sisältäisi mekaanisia ja li-

kaantuvia osia. Mikäli kyseessä on myös savukaasuja käsittelevä laitteisto, on sen puh-

distustarve pelkkää ilmanvaihdon poistoilmaa käsittelevää laitteistoa suurempi. Puhdis-

tus- ja huoltotoimenpiteiden toteuttaminen olisikin tehtävä mahdollisimman helpoksi ja 

yksinkertaiseksi. Niiden toteuttaminen voitaisiin ajoittaa suoritettavaksi esimerkiksi vuo-

sittaisen nuohouksen yhteyteen tai tarvittaessa useammin. Vuosittaiseen huoltoon tulisi 

sisältyä esimerkiksi hiukkassuodattimen keräämän noen ja tuhkan poisto keruuastiasta, 

lämmönsiirtopintojen ja virtauskanavien puhdistus ja tarkistus sekä puhaltimen puhdistus 

ja toiminnan varmistaminen. Muita huoltotoimenpiteitä olisivat esimerkiksi automaation 

toiminnan varmistaminen sekä lämpöpumppulaitteiston huolto ja sen kuluvien osien 

vaihto. 

Opinnäytetyössä ei ole otettu kantaa laitteiston ja muutostöiden aiheuttamiin kustannuk-

siin. Lisäksi arvioidut energiantalteenotolla saavutettavat kustannussäästöt ovat vain 

suuntaa antavia. Tarkkoja kustannus-, hyöty- ja takaisinmaksuarvioita on teoreettisesti 

hankala toteuttaa, sillä arvioita tukevaa esimerkkiratkaisua ei ole toteutettu. Jos laitteis-

tolla päästään lämmöntalteenotossa esimerkiksi 50 %:n hyötysuhteeseen, tarkoittaa se 

referenssikohteessa 2,4 MWh:n säästöä vuodessa. Tämän energiamäärän hinta riippuu 

täysin käytetystä lämmitysmuodosta sekä tarkasteltavan ajanjakson ostoenergian hin-

nasta. Lisäksi kokonaiskustannuksia ja takaisinmaksuaikaa arvioitaessa on otettava 

huomioon laitteiston perustamiskustannukset, käyttö- ja huoltokustannukset, lämmöntal-

teenotolla saavutettava energiansäästö, investoinnin aikaan saama kiinteistön arvon-

nousu sekä välilliset vaikutukset, kuten asuinmukavuuden ja ilmanlaadun parantuminen. 

Tämän ohella myös inflaation vaikutus investoinnin arvoon on huomioitava. 

Painovoimainen ilmanvaihto ei sellaisenaan ole sopiva ympäristö lämmöntalteenottolait-

teistolle: se voidaan kuitenkin mieltää potentiaaliseksi vaihtoehdoksi, mikäli tavoitteena 

on vähentää rakennuksen lämpöhävikkiä ja pienentää lämmityskustannuksia. Varsinkin 

lainsäädännön tiukentuminen sekä energiatehokkaan asumisen vaatimusten kasvami-

nen lisäävät tarvetta kiinnittää huomiota painovoimaisen ilmanvaihdon rakennusten 

energiatalouden parantamiseen lähitulevaisuudessa. Ulkoisella, jo olemassa oleviin ra-
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kenteisiin liitettävällä lämmöntalteenottolaitteistolla voidaan saavuttaa energiataloudelli-

sia ja ympäristön tilaa parantavia hyötyjä ilman, että koko ilmanvaihtojärjestelmä tulee 

uusia tai ilmanvaihtotapa vaihtaa. Osa hyödyistä konkretisoituu suoraan laitteiston tuot-

tamina energiasäästöinä ja savukaasujen hiukkaskuormituksen vähenemisenä, kun taas 

osan hyödyistä voidaan katsoa olevan välillisiä. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, omaako painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä 

lämmöntalteenotollista potentiaalia ja onko sen toteuttaminen teknisistä ja taloudellisista 

näkökulmista katsoen mielekästä. Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän poistoilman 

ja lämmityksestä aiheutuvien savukaasujen voidaankin todeta sisältävän hypoteesien 

mukaisesti lämmöntalteenotollista potentiaalia, jonka hyödyntäminen olisi nykyisten tek-

nisten sovellusten avulla mahdollista. Referenssikohteessa ilmanvaihdon ja savukaasu-

jen lämpöpotentiaaliksi saatiin noin 4,7 MWh kuusi kuukautta kestävän lämmityskauden 

aikana. Taloudellinen kannattavuus riippuu laitteiston suorituskyvyn ja perustamis- ja 

käyttökustannusten ohella myös asennuskohteen rakenteellisista seikoista, lämmitys-

muodosta ja ostoenergian hintakehityksestä. Lisäksi lainsäädäntö ja korjausrakentami-

sen vaatimukset luovat paineita painovoimaisen ilmanvaihdon lämmöntalteenottomah-

dollisuuden huomioimiselle ja lisäävät sen houkuttelevuutta tulevaisuudessa.  

Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta heikkenee, mikäli siihen lisätään virtausvastusta 

kasvattavia komponentteja, kuten lämmönvaihdin, eikä sitä voida mieltää sellaisenaan 

lämmöntalteenotolle optimaaliseksi järjestelmäksi. Mikäli lämmöntalteenotto halutaan 

kuitenkin toteuttaa, voidaan kasvanutta virtausvastusta kompensoida puhaltimen avulla, 

jolloin järjestelmästä tulee hybridi-ilmanvaihto. Tällöin poistoilmavirtojen optimoiminen 

muuttuu helpommaksi. Lisäksi ilmanvaihtoa voidaan säätää aiempaa tarkemmin, jonka 

voidaan olettaa lisäävän myös asumismukavuutta. Painovoimaisen ilmanvaihdon hyvät 

ominaisuudet, kuten toimintavarmuus, minimaalinen huoltotarve ja alhaiset käyttökus-

tannukset, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan säilyttämään. Tämä voidaan toteuttaa 

esimerkiksi ohitusjärjestelmällä, joka palauttaa ilmanvaihdon alkuperäiseen tilaansa au-

tomaattisesti tai käyttäjän niin halutessa. 

Työn tutkimustulokset perustuvat teoreettisiin virtaama- ja energiamalleihin sekä refe-

renssikohteessa suoritettuihin mittauksiin. Laskemalla saavutettuja tuloksia voidaan pi-

tää suuntaa-antavina ja niiden voidaan olettaa sisältävän virhemarginaalia. Laskelmissa 

on käytetty minimiarvoja lopputuloksessa mahdollisesti esiintyvän ylioptimistisen vääris-

tymän eliminoimiseksi ja arvioiden luotettavuuden lisäämiseksi.  Mitatuissa arvoissa voi 

myös esiintyä heittelyä käytettyjen mittalaitteiden tarkkuuden ja toteutetun mittausvälin 

takia. Mittalaitteen ja ulkoisten häiriöiden aiheuttamilla poikkeamilla ei kuitenkaan miel-
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letä olevan lopputuloksen kannalta suurta merkitystä. Todellisten ilmanvaihdon hukka-

energia-arvojen selvittämiseksi olisi mittaus suoritettava perusteellisemmin ja pidem-

mällä aikavälillä. Ihannetapauksessa poistoilman ja savukaasujen virtausta pystyttäisiin 

mittamaan koko lämmityskauden ajan jatkuvatoimisilla mittareilla. Näin saatu arvio olisi 

luultavasti todenmukainen, mutta mittauksen toteuttaminen olisi kustannuksiltaan epä-

realistinen saavutettaviin hyötyihin nähden.  

Mittausvirheiden lisäksi muita epävarmuustekijöitä ovat lämmön epätasaisen jakautumi-

sen huomiotta jättäminen, tulisijojen lämmönluovutushäviöt, voimakas variaatio vastaa-

vien pientalokohteiden ominaisuuksissa ja polttoaineen vaihtelevan laadun aiheuttamat 

heittelyt mittaustuloksissa. Nämä epävarmuustekijät aiheuttavat tuloksiin lähtökohtai-

sesti negatiivistä vääristymää, jonka ansiosta lopputuloksen voidaan tutkimuskysymyk-

sen luonteen vuoksi olettaa olevan uskottava. Tulosten luotettavuutta lisäävänä tekijänä 

voitaisiin kuitenkin pitää toistojen ja otantojen määrän lisäämistä. Ajan puutteen ja vallit-

sevien olosuhteiden vuoksi mittaustapahtumia ei kuitenkaan ollut realistista järjestää 

useampia.  

Opinnäytetyössä todetaan painovoimaisen ilmanvaihdon olevan mahdollinen ja toteutta-

miskelpoinen alusta poistoilman ja savukaasujen lämmöntalteenotolle. Väitettä tuetaan 

laskelmien lisäksi teknisten sovellutuksen mallilla. Jäteilman lämmöntalteenottolaitteis-

toista on luotu konseptikuva ja pääpiirteinen PI-kaavio. Lisäksi tutkimuksessa on kuvan-

nettu laitteiston tärkeimmät osat 2D-malleilla. Tarkempiin mallinnuksiin, valmistusmene-

telmiin ja -materiaaleihin tai yksityiskohtaiseen toimintaan ei työssä kuitenkaan pereh-

dytä.  

Aiheen jatkokäsittelyä ajatellen voisi olla mielekästä suunnitella yksityiskohtaisemmin eri 

komponentteja sekä mitoittaa niiden suorituskykyä. Puhaltimien ja lämpöpumppuyksiköi-

den ollessa standardoituja ja jo markkinoilla olevia laitteistoja, vaativat esimerkiksi läm-

mönvaihdin ja sähkösuodatin oman suunnittelunsa ja mitoittamisensa. Tarkempia jatko-

selvityskohteita olisivat esimerkiksi putkistojen ja savukaasukanavien mitoitus, lämmön-

vaihtimen lämmönsiirtopinta-alan laskeminen, optimoituun rakenteeseen perehtyminen 

ja haastavaa käyttöympäristöä kestävien materiaalien valinta. Sähkösuodatinta varten 

olisi taas suunniteltava elektrodien paikat, etäisyydet ja muodot, materiaalit ja käyttöjän-

nitteet sekä ravistuslaitteiston toteutus. Lisäksi piippuhuuvan automaattisen avaus- ja 

sulkulaite, koko järjestelmää hallitseva automatiikka ja paloturvallisuusvaatimusten to-

teuttamistavat tarvitsisivat tarkempaa tutkimista. 
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Kaiken kaikkiaan opinnäytetyössä todetaan painovoimaisen ilmanvaihdon lämmöntal-

teenottojärjestelmän olevan potentiaalinen jatkokehittelyn aihe. Vaikka työ ei itsessään 

tuota valmista ja sellaisenaan käyttökelpoista ratkaisua painovoimaisen ilmanvaihdon 

lämmöntalteenotolle, pureutuu se jo suurimpiin ongelmakohtiin, joita vastaavan laitteis-

ton suunnittelussa tulisi huomioida. Työn tarkoituksena onkin toimia suunnannäyttäjänä 

ja osoittaa olemassa oleva lämmöntalteenoton mahdollisuus korjausrakentamisessa. 
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