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Lyhenteet 

baari, Bar  Nesteen tai kaasun yksikkö. 

entalpia  energian suure. Tarkoittaa myös lämpösisältöä. 

GWP Global Warming Potential. Luku, joka kertoo kylmäaineen 

kasvihuonehaitallisuuden. Vertailulukuna toimii hiilidioksidin 

haitallisuusluku, jonka arvo on 1. GWP-luku ilmoitetaan 100 

vuoden ajanjaksolle laskettuna. 

joule, J  Energian ja työn yksikkö. 

kg/s  kilogrammaa per sekunti. 

kilogramma, kg Massan yksikkö. 

kilojoule, kJ  Energian ja työn yksikkö. 

kilowatti, kW  Tehon yksikkö. 

megawatti, MW Tehon yksikkö. 

mikrometri, µm Pituuden yksikkö. 

ODP Ozone Depletion Potential. Luku, joka kertoo kylmäaineen 

suhteellisen otsonihaitallisuuden. Referenssilukuna toimii kyl-

mäaine R11, jonka arvo on 1. 

pascal, Pa  Paineen yksikkö. 

ppm Parts per million. Suhdeyksikkö, joka kertoo, kuinka monta 

miljoonasosaa jokin on jostakin 
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1 Johdanto 

Tässä insinöörityössä käsitellään kylmäntuotannon ja jäähdytystapojen teoriaa sekä eri-

näisiä keskitettyjä jäähdytysjärjestelmiä asuinkerrostalokohteisiin, joissa ei ole mahdol-

lista käyttää hyväksi kaukokylmää. Insinöörityön pääsijaisena tavoitteena oli koota tietoa 

toteutuksessa huomioitavista asioista eri jäähdytysjärjestelmissä sekä tehdä vertailu näi-

den toteutettavuuden ja kustannuksien suhteen. 

Insinöörityön tilaaja on SRV Rakennus Oy:n pääkaupunkiseudun asuntotuotannon talo-

tekniikkaosasto. SRV:n asuntotuotanto keskittyy keskisuurien ja suurien asuinkerrosta-

lokohteiden rakentamiseen. Kohteiden talotekniikan suunnittelun ohjaus kuuluu kysei-

selle yksikölle, ja insinöörityön on ajateltu edistävän tämän toimintaa. 

Insinöörityön aihe muodostui tarpeesta selvittää mahdollisia keskitettyjä ratkaisuja asuin-

kerrostalokohteiden jäähdytykseen vuoden 2018 kesän kuumuuden ja tästä johtuneiden 

asukkaiden aiheeseen liittyvien kyselyiden takia. Alkuperäinen insinöörityön aihe käsitti 

myös tarkkojen laskelmien ja esimerkkisuunnitelmien laatimisen eri jäähdytysjärjestel-

mistä SRV:n mallikohteeseen, mutta tämä rajattiin pois tästä insinöörityöstä sen laajuu-

den takia. Työssä ei myöskään käydä tarkemmin läpi eri kylmäaineita, kylmäaineöljyjä 

tai kylmälaitoksen toteutusta. 

Tässä työssä käsiteltävät laskelmat perustuvat internetsivustoilta sekä muista lähteistä, 

esimerkiksi alan ammattilaisten haastatteluista, saatuihin arvoihin. Kylmän tuotannon ja 

jäähdytystapojen teoriaosuus pohjautuu alan kirjallisuuteen sekä alan ammattilaisilta 

saatuihin kommentteihin. Sisällöltään insinöörityössä käydään läpi aiheen keskeisiä ter-

mejä, kuten sisäilmastoluokat ja kaukokylmä. 

Jäähdytys asuinrakennuksissa on SRV:n kohteissa yleensä toteutettu erillisenä asukas-

muutoksena tai rakennuksen valmistumisen jälkeen asukkaan haluamana lisäyksenä. 

Jäähdytyslaitteiston asennustyön toteutus ja suunnittelu tehdään tällöin kohdekohtai-

sesti ja yleensä hajautettuna järjestelmänä eli yksittäisellä ilmalämpöpumpulla. Syy miksi 

työssä ei huomioida kaukokylmää, johtuu siitä, että SRV asuinkerrostalorakentaminen ei 

suurelta osin sijaitse alueilla, joissa olisi kaukokylmää tarjolla. 
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2 Kylmäntuotanto ja jäähdytystavat 

Tässä luvussa käydään läpi kylmätekniikan perusteita, esimerkiksi häviötön ja todellinen 

kiertoprosessi, kylmätekniikan tilapiirrokset, kylmälaitokset sekä kylmäaineet ja niiden 

käyttöominaisuuksia. 

2.1 Kylmäprosessi 

Kylmätekniikka perustuu useimmissa tapauksissa kompressorikäyttöiseen kiertoproses-

siin, jossa matalammasta lämpötilasta siirretään lämpöä korkeampaan lämpötilaan. Tä-

män prosessin mahdollistaa kiertävän kylmäaineen höyrystyminen ja lauhtuminen eri 

painetasoilla. Jotta kylmäaine kiertäisi prosessissa, on siihen tehtävä työtä. Tämä työ 

tehdään sähkökäyttöisellä kompressorilla. Kylmäprosessi perustuu laajasti aineen oloti-

lamuutoksiin. [1, s. 17; 2, s. 10.] 

Prosessissa on neljä pääkomponenttia: höyrystin, lauhdutin, kompressori ja paisunta-

laite. Paisuntalaitteena toimii usein paisuntaventtiili. Kuvassa 1 on esitetty kylmätekninen 

kiertoprosessi, jossa höyrystimessä kylmäaine on matala paineeltaan ja lämpötilaltaan 

(1). Kylmäaine sitoo höyrystimessä lämpöä ympäristöstään ja laitteen nimen mukaisesti 

höyrystyy. 

 

Kuva 1. Kylmätekninen kiertoprosessi (2, s. 10). 
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Höyrystymisen jälkeen kylmäaine johdetaan kompressoriin, jossa se tehdyn työn avulla 

puristetaan korkeampaan painetasoon. Puristuksen yhteydessä kylmäainehöyryn läm-

pötila kohoaa ja höyry tulistuu. Höyryn lämpötila nousee, kun siihen tuodaan lämpöener-

giaa. Energiamäärä, joka tarvitaan aineen lämmittämiseen, riippuu sen fyysisistä omi-

naisuuksista. Puristuksesta tulistunut höyrymäinen kylmäaine johdetaan kompressorin 

jälkeen lauhduttimelle (2). [1, s. 17–18; 2, s. 10; 3, s. 10.] 

Lauhduttimessa kylmäaine tiivistyy takaisin nesteeksi eli laitteen nimen mukaisesti lauh-

tuu. Lauhtumisen aikana kylmäaine luovuttaa ympäristöönsä lämpöä, jota siihen on si-

toutunut höyrystymisen ja tulistumisen aikana. Tämän jälkeen kylmäaine siirtyy paisun-

talaitteeseen (3), jossa lauhduttimessa höyrystä takaisin nesteeksi muuttunut kylmäai-

neen painetaso ja lämpötila laskevat. Osa kylmäaineesta höyrystyy jo paisuntalait-

teessa, ennen kuin se johtuu höyrystimelle asti (4). Tämän jälkeen kylmätekninen kier-

toprosessi alkaa alusta. [1, s. 18.] 

Kiertoprosessi perustuu termodynamiikan toiseen pääsääntöön, jonka mukaan lämpö 

siirtyy aina korkeammasta lämpötilasta matalampaan, ellei tähän prosessiin tehdä työtä. 

Kun halutaan siirtää matalammasta lämpötilasta lämpöä korkeampaan, tämä työ teh-

dään kompressorin kuluttamalla sähköenergialla. Tämä sähköenergia muuttuu komp-

ressorissa lämpöenergiaksi. Osa lämpöenergiasta sitoutuu kylmäaineeseen ja osa pois-

tuu kompressorista sitä ympäröivään ilmaan tai muuhun väliaineeseen, joka toimii jääh-

dyttimenä. Tämä perustuu termodynamiikan ensimmäiseen pääsääntöön, jonka mukaan 

energia ei häviä, vaan muuttaa muotoansa joksikin muuksi energiaksi.  [1, s. 18.] 

2.2 Suora ja välillinen järjestelmä 

Erilaiset kylmä- ja jäähdytysjärjestelmät voi jakaa kahteen eri ryhmään, suoriin ja välilli-

siin järjestelmiin. Kuvassa 2 on esitetty suora ja välillinen jäähdytys. Suorassa järjestel-

mässä lämpöä siirretään jäähdytettävästä kohteesta suoraan höyrystimessä kylmäai-

neeseen, kun taas välillisessä järjestelmässä lämpö siirretään ensin väliaineeseen. Vä-

liaine johdetaan höyrystimeen, joka siirtää lämmön kylmäaineeseen.  
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Kuva 2. Suora ja välillinen jäähdytys (11). 

Suora jäähdytys on hinnaltaan edullinen, kun järjestelmän jäähdytysteho on alle 70 kW. 

Hankintakustannuksiltaan se on edullisempi kuin välillinen jäähdytys, ja kustannussääs-

töjä voi syntyä myös nesteputkiston eristyksissä, sillä niitä ei aina tarvitse eristää. Jär-

jestelmän patterin ilmavirta on vakio, ja itse järjestelmän säätäminen on helppoa. Suoraa 

jäähdytystä käytetään myös silloin, kun ei haluta käyttää vettä. [11] 

Huomioitavaa suorasta jäähdytyksestä on kuitenkin se, että sen putkiston pituus voi olla 

maksimissaan 30 metriä. Lisäksi suora jäähdytys vaatii suuremman kylmäainetäytöksen 

kuin välillinen järjestelmä, putkiston asennus voi osoittautua vaikeaksi ja järjestelmä pi-

tää suunnitella öljyn palautuminen huomioon ottaen. Järjestelmällä on myös välillistä 

suurempia vuotoriski. 

Välillistä jäähdytystä käytetään, kun halutaan, että järjestelmää voidaan säätää tarkasti. 

Suoraan järjestelmään verrattuna sillä on myös pienempi kylmäainetäytös ja vähäisempi 

vuotoriski. Välillistä järjestelmää on käytettävä silloin, kun kylmäainetta sisältäviä laitteita 

ei saa sijoittaa palveltaviin tiloihin. Järjestelmällä voidaan myös tasata kuormitushuip-

puja. Välillisessä jäähdytyksessä laitteiden väliset putkimatkat voivat olla pitkiä, ja sama 

järjestelmä voi palvella useita eri tiloja. Mikäli järjestelmää myöhemmässä vaiheessa tar-

vitsee laajentaa, se on välillisessä jäähdytyksessä mahdollista. Välillisellä jäähdytyksellä 

on kuitenkin suuremmat hankintakustannukset ja suurempi energiankulutus kuin suo-

ralla järjestelmällä. Tämän lisäksi väliaine vaatii pumppausta virtauksen aikaansaa-

miseksi, ja tästä syntyy tietenkin omat sähkökulunsa. [11] 
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2.3 Häviötön kiertoprosessi 

Tässä luvussa käydään läpi häviöttömän kiertoprosessin eri vaiheet ja mitä niiden aikana 

tapahtuu. Tässä on esimerkkinä kuvan 3 kiertoprosessi, jossa kylmäaineen R143a höy-

rystymislämpötila on –15 °C ja lauhtumislämpötila +40 °C. [1, s. 26.] 

 

Kuva 3. Kylmäaineen R143a häviötön kiertoprosessi tilapiirroksessa (1, s. 26). 

2.3.1 Höyrystyminen 

Kylmäaineen höyrystyminen häviöttömässä kiertoprosessissa tapahtuu vakiopaineessa. 

Matalapaineinen kylmäaine höyrystyy osittain jo paisuntalaitteessa ennen kuin se pää-

see höyrystimelle asti. Höyrystyneen kylmäaineen osuuden voi laskea yhtälöllä 1 tai kat-

soa vakiohöyrypitoisuuskäyrältä. 

𝑥 =
ℎ4−ℎ

′

ℎ′′−ℎ′
 (1) 

 

x on höyrystyneen kylmäaineen osuus 

h4 on höyrystimen sisäänvirtauksen entalpia [kJ/kg] 
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h’’ on kylläisen höyryn entalpia [kJ/kg] 

h’ on kylläisen nesteen entalpia [kJ/kg] 

Yhtälössä olevan nimittäjän entalpianmuutos on nimeltään kylmäaineen latenttilämpö, 

joka on lämpömäärä, joka tarvitaan kylmäaineen olomuodon muutokseen tietyssä pai-

neessa kylläisestä nesteestä kylläiseksi höyryksi. Latenttilämpö saadaan laskettua yhtä-

löllä 2. 

ℎ𝑙𝑎𝑡 = ℎ′′ − ℎ′ (2) 

 

hlat on latenttilämpö [kJ/kg] 

Kiertoprosessissa höyrystimessä tapahtuva entalpiamuutos voidaan laskea pisteiden 1 

ja 4 entalpioiden erotuksella yhtälöllä 3. Kylmäaineen tulistumisesta osa voi tapahtua 

höyrystimessä ja osa kompressorin imujohdossa. Tässä oletetaan tulistumisen tapahtu-

van höyrystimessä. 

∆ℎ1−4 = ℎ1 − ℎ4 (3) 

 

𝛥h1-4 on entalpian kasvu höyrystimessä [kJ/kg] 

h1 on höyrystimen ulosvirtauksen entalpia [kJ/kg] 

Kun tunnetaan kylmäaineen massavirta, voidaan höyrystimen teho laskea yhtälöllä 4. [1, 

s. 27.] 

𝜙ℎö = 𝑞𝑚 ∗ ∆ℎ1−4 (4) 

 

𝜙hö on höyrystimen teho [kW] 

qm on kylmäaineen massavirta [kg/s] 
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2.3.2 Puristus 

Höyrystimen jälkeen pisteessä 1 kompressori imee höyrystyneen kylmäaineen sisäänsä 

ja puristaa sen korkeampaan paineeseen. Kylmäaine tulistuu puristuksessa lisää ja tulee 

ulos pisteessä 2. Häviöttömässä prosessissa puristus tapahtuu vakientropiakäyrän mu-

kaisesti. Kompressorissa tapahtuva entalpiamuutos voidaan laskea yhtälöllä 5. 

∆ℎ2−1 = ℎ2 − ℎ1 (5) 

 

𝛥h2-1 on entalpian kasvu kompressorissa [kJ/kg] 

h2 on lauhduttimen sisäänvirtauksen entalpia [kJ/kg] 

Jos tunnetaan kompressorin entalpiamuutos ja kylmäaineen massavirta, kompressorin 

puristusteho voidaan laskea yhtälöllä 6. 

𝜙𝑘 = 𝑞𝑚 ∗ ∆ℎ2−1 (6) 

 

𝜙k on kompressorin teho [kW] 

Kylmäkoneen hyötysuhde eli kylmäprosessin kylmäkerroin voidaan häviöttömässä kyl-

mäprosessissa laskea yhtälöllä 7. Silloin ei huomioida kitkaa tai sähkömoottorin hyöty-

suhdetta. 

𝜀 =
𝑄0

𝑊
=

𝑞𝑚∗(ℎ1−ℎ4)

𝑞𝑚∗(ℎ2−ℎ1)
=

ℎ1−ℎ4

ℎ2−ℎ1
 (7) 

 

𝜀 on kylmäprosessin kylmäkerroin 

Q0 on prosessista saatu kylmäenergia [kJ] 

W on tehtävä työ kylmäenergian saavuttamiseksi [kJ] 

Tämän yhtälön mukaan kylmäprosessista saatu kylmäteho on höyrystimen entalpiamuu-

tos, ja kylmäprosessiin tehty työ on kompressorissa tapahtuvan puristuksen aiheuttama 

entalpiamuutos. [1, s. 27–28.] 
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2.3.3 Lauhtuminen 

Kylmäaineen lauhtuminen häviöttömässä kylmäaineen kiertoprosessissa tapahtuu va-

kiopaineessa. Kompressorista tulee lauhduttimelle korkeapaineista, puristuksesta tulis-

tunutta kylmäainetta pisteestä 2. Kuvassa 3 välillä 2–2’’ lauhduttimessa oleva kylmäaine 

menettää koko tulistuksensa ja lauhtuu välillä 2’’–3’. Kylmäaineen alijäähtyminen tapah-

tuu välillä 3’–3. Lauhduttimessa tapahtuva entalpiamuutos voidaan laskea yhtälöllä 8. 

∆ℎ2−3 = ℎ2 − ℎ3 (8) 

 

𝛥h2-3 on entalpian pieneneminen lauhduttimessa [kJ/kg] 

h3 on lauhduttimen ulosvirtauksen entalpia [kJ/kg] 

Mikäli tunnetaan kylmäaineen massavirta, voidaan lauhduttimen teho laskea yhtälöllä 9. 

𝜙𝑙𝑎 = 𝑞𝑚 ∗ ∆ℎ2−3 (9) 

 

𝜙la on lauhduttimen teho [kW] 

Lämpöpumpun hyötysuhde eli kylmäprosessin lämpökerroin voidaan laskea yhtälöllä 10. 

[1, s. 28.] 

𝜑 =
𝑄

𝑊
=

𝑞𝑚∗(ℎ2−ℎ3)

𝑞𝑚∗(ℎ2−ℎ1)
=

ℎ2−ℎ3

ℎ2−ℎ1
 (10) 

 

𝜑 on kylmäprosessin lämpökerroin 

Q on prosessista saatu lämpöenergia [kJ] 

W on tehtävä työ lämpöenergian saavuttamiseksi [kJ] 
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2.3.4 Paisunta 

Kuvan 3 pisteessä 3 nestemäinen kylmäaine siirtyy lauhduttimelta paisuntalaitteelle. Pai-

suntalaite kuristaa kylmäaineen ilman, että siihen tarvitsee tehdä työtä. Tällöin kylmäai-

neen entalpia on vakio. Paisuntalaitteessa kylmäaine johdetaan pienen venttiiliaukon 

läpi, jolloin sen paine laskee, Aine ei voi olla nestemäisenä matalassa paineessa alku-

lämpötilassaan, jolloin osa siitä höyrystyy. Tämä vaatii energiaa, joka laskee voimak-

kaasti aineen lämpötilaa. Paisuntalaitteen jälkeen kylmäaine on matalassa paineessa ja 

lämpötilassa, ja osa siitä on höyryn muodossa. Paisuntalaite ei saa ympäristöstä lämpöä 

eikä luovuta sitä, joten väli 3–4 on pystysuora eli aineen entalpia ei muutu. Seuraavaksi 

kylmäaine virtaa höyrystimeen tilassa 4. Siellä se vastaanottaa ympäristöstä lämpöä, 

jolloin aineen entalpia kasvaa ja kiertoprosessi alkaa uudestaan alusta. [1, s. 28.] 

2.4 Todellinen kiertoprosessi 

Kylmätekninen kiertoprosessi ei ole todellisuudessa häviötön. Prosessissa tapahtuu eri 

vaiheissa erilaisia häviöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten prosessi etenee. Todellisessa 

kylmäprosessissa kompressorissa tapahtuu kitkan vuoksi häviöitä, ja tämän vuoksi siinä 

tapahtuva puristus aiheuttaa suuremman kylmäaineen tulistumisen ja tätä myötä suu-

remman entalpiamuutoksen kuin häviöttömässä kylmäprosessissa. Tämä myös lisää pu-

ristukseen vaadittavaa energiaa. Kuvassa 4 on esitetty tilapiirroksessa todellinen kierto-

prosessi kylmäaineelle R143a. 
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Kuva 4. Kylmäaineen R143a todellinen kiertoprosessi tilapiirroksessa (1, s. 29). 

Kompressorin imu- ja paineventtiilit eivät myöskään todellisessa kylmäprosessissa ole 

häviöttömiä. Kompressorin imemä höyrymäinen kylmäaine on todellisessa prosessissa 

lämpimämpää kuin höyrystimestä tuleva kylmäaine johtuen lämmön siirtymisestä ympä-

ristöstä kylmäaineeseen imuputkessa. Lisäksi sen paine on höyrystinpainetta matalampi 

johtuen imuputken ja imuventtiilien painehäviöistä. Tulistunut höyrymäinen kylmäaine 

kompressoripuristuksen lopussa on korkeampi paineeltaan ja lämpötilaltaan verrattuna 

lauhtumisen arvoihin. 

Höyrystimessä, lauhduttimessa ja kylmäkoneiston putkistossa tapahtuu painehäviöitä. 

Tämä aiheuttaa sen, että lauhtuminen ja höyrystyminen eivät tapahdu vakiopaineessa 

toisin kuin häviöttömässä kylmäprosessissa. 

Höyrystimessä kylmäaine tulistuu hieman, ja tällä saadaan varmistettua, että kompres-

soriin ei pääse nestemäistä kylmäainetta. Nestemäisen kylmäaineen pääseminen komp-

ressoriin voi mahdollisesti rikkoa sen. Vastaavasti paisuntalaitteeseen tulevan kylmäai-

neen tulisi olla hieman alijäähtynyttä. Kompressoriin tuleva tulistunut kylmäaine kuitenkin 

vähentää kompressorin jäähdytystehoa. Tämä johtuu siitä, että kylmäaineen tulistumi-

nen vähentää sen tiheyttä. 
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Lauhtunutta nestemäistä kylmäainetta yritetään saada alijäähdytettyä. Tällä on vaiku-

tusta höyrystimen entalpiaeroon ja sitä kautta prosessista saatuun kylmätehoon. Kylmä-

kerroin todellisessa kiertoprosessissa lasketaan yhtälöllä 11. 

𝜀 =
∆ℎℎö

ℎ2−ℎ1
 (11) 

 

𝛥hhö on höyrystimessä tapahtuva entalpiamuutos [kJ/kg] 

Lämpökerroin todellisessa kiertoprosessissa lasketaan yhtälöllä 12. 

𝜑 =
∆ℎ𝑙𝑎

ℎ2−ℎ1
 (12) 

 

𝛥hla on höyrystimessä tapahtuva entalpiamuutos [kJ/kg] 

Todellisen kiertoprosessin analysointi vaatii mitattua dataa prosessissa olevista pai-

neista ja lämpötiloista. Mikäli nämä ovat tiedossa, voidaan todellinen kiertoprosessi esit-

tää tarkasti tilapiirroksessa, jolloin sitä voidaan käyttää esimerkiksi vianetsintään. [1, s. 

29–30.] 

2.5 Log p,h -tilapiirros 

Kylmätekniikassa jokaiselle kylmäaineelle on oma tilapiirros, jossa esitetään sen paine 

ja -entalpia. Tilapiirroksessa sen pystyasteikolla esitetään absoluuttisen paineen arvot ja 

vaakasuoralla entalpian arvot. Mittausarvojen tarkkuuden säilyttämiseksi tilapiirroksessa 

on paineen arvot esitetty logaritmisella asteikolla. Näistä arvoista tilapiirros on saanut 

yleisen nimityksensä log p,h -tilapiirros, kirjallisuudessa tätä tilapiirrosta kutsutaan myös 

Mollier -diagrammiksi. 

Tilapiirroksessa kylmäaine jakaantuu rajakäyrän mukaan eri olomuotoihin ja sen kriitti-

nen piste jakaa tämän kahteen osaan: kylläisen nesteen ja -höyryn tasapainokäyriin. [1, 

s. 19.] 
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Kuvassa 5 tasapainokäyrän vasemmalla puolella kylmäaine on alijäähtynyttä nestettä, 

kun taas tasapainokäyrän oikealla puolella kylmäaine on tulistunutta höyryä. Näiden kah-

den tasapainokäyrän väliin jäävällä osalla kylmäaine on seos, joka sisältää sekä nestettä 

että höyryä. Kylmäaine on kriittisen pisteen yläpuolella kaasumaisessa olomuodossa, 

josta se ei enää muutu nesteeksi, vaikka siitä poistettaisiin lämpöä. Kiertoprosessi, joka 

tapahtuu kokonaisuudessaan kriittisen pisteen alapuolella, kutsutaan alikriittiseksi pro-

sessiksi. Päinvastaisesti prosessia, jossa kylmäaine puristetaan kompressorin avulla 

kriittistä pistettä korkeampaan paineeseen, kutsutaan ylikriittiseksi prosessiksi. [1, s. 19.] 

 

Kuva 5. Kylmäaineen tilapiirros ja olomuodot (2, s. 11). 

Log p,h -tilapiirroksessa kylläisen nesteen ja höyryn tasapainokäyrien lisäksi esitetään 

myös muitakin tasapainokäyriä. Näin tehdään sen vuoksi, että kylmäteknisen prosessin 

esittäminen piirroksessa olisi ylipäätänsä mahdollista. Nämä muut tasapainokäyrät ovat 

vakiolämpötila, -paine, -tiheys, -höyrypitoisuus, -entalpia sekä -entropia. 

Näistä on huomioitava vakiolämpötilan kohdalla, että kaikki kylmäaineet eivät höyrysty 

tai lauhdu vakiolämpötilassa. Sen sijaan näiden lämpötila muuttuu höyrystymisen tai 

lauhtumisen tapahtuessa, eli tapahtuu niin sanottu lämpötilaliukuma. Jos kylmäaineessa 

on lämpötilaliukuma, sen vakiolämpötilakäyrä alijäähtyneen nesteen ja tulistuneen höy-

ryn väliin jäävällä osalla on kalteva vaakasuoran sijasta. [1, s. 19–20.] 
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2.6 Kylmälaitos 

Kylmälaitos, kuten edellä on mainittu, koostuu neljästä pääkomponentista. Nämä kom-

ponentit ovat höyrystin, lauhdutin, kompressori ja paisuntalaite. Paisuntalaitteena toimii 

useimmiten paisuntaventtiili. 

2.6.1 Kompressori 

Kompressori kylmälaitoksessa nostaa kylmäaineen paineen höyrystymislämpötilasta 

lauhtumislämpötilaan siihen tehdyn työn eli kompressorin käyttöenergian avulla. Kylmä-

aine siirtyy paine-eron avulla lauhduttimesta höyrystimeen. Kompressoreja on kolmea 

eri rakennetta: hermeettinen, puolihermeettinen ja avokompressori. 

Hermeettisiä kompressoreja löytyy kotien jää- ja pakastekaapeista, kauppojen pienistä 

kylmälaitteista ja -huoneista, ilmastoinnin jäähdytyskoneista, vedenjäähdytyskoneista ja 

lämpöpumpuista. Puolihermeettisiä kompressoreja löytyy kauppojen kylmälaitteista ja il-

mastoinnin jäähdytyskoneista. Avokompressoreja taas on autojen ilmastoinnin jäähdy-

tyslaitteissa ja teollisuuden jäähdytyslaitteissa. [1, s. 51–53.] 

Kompressoreissa pitää ottaa huomioon se, että ne tärisevät prosessin aikana. Tästä tä-

rinästä voi aiheutua äänihaittaa tai pahimmassa tapauksessa putkiston rikkoutuminen. 

Tästä syystä kompressori tulee varustaa värinänvaimentimilla, joilla on hyvä kestävyys 

sivuttaisliikkeelle. [1, s. 127.] 

2.6.2 Lauhdutin 

Kylmälaitoksessa lauhdutin muuttaa kompressorista tulevan kylmäainehöyryn nes-

teeksi. Lauhduttimet ovat yleensä ilma- tai nestejäähdytteisiä, mutta vesilauhduttimia 

voidaan käyttää, mikäli käyttökohteessa on mahdollisuus käyttää edullista vettä. 

Jos lauhdutettava teho on alle 1 MW, edullisin vaihtoehto on ilmajäähdytteinen lauhdutin. 

Niiden etuja ovat luotettavuus, huollon helppous ja taloudellisuus. Ilmajäähdytteiset lauh-

duttimet eivät voi jäätyä. Huonoja puolia ovat tilantarpeen suuruus, kylmäaineen suuri 
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täyttötilavuus ja melu. Lauhduttimet tulee asentaa suoraan, sillä vinoon asentaessa lauh-

duttimen putkistoon voi alkaa kerääntyä öljyä sekä nestemäistä kylmäainetta. Tämä voi 

aiheuttaa järjestelmään tukoksen, joka vähentää sen tehoa. [1, s. 127.] 

Mikäli halutaan vähentää kylmäaineen täyttötilavuutta, on järkevää käyttää nestejääh-

dytteistä lauhdutinta. Lisäksi nestejäähdytteisiä lauhduttimia käytetään, kun kompresso-

rin ja lauhduttimen välinen etäisyys olisi liian pitkä ilmajäähdytteiselle lauhduttimelle tai 

kun voidaan käyttää hyväksi lauhdelämpöä useassa tilassa. 

Vesijäähdytteisellä lauhduttimella on korkeat kustannukset johtuen järjestelmän tarvitse-

masta jäähdytysvesivirrasta. Tätä lauhdutintyyppiä käytetään enemmän teollisuuskoh-

teissa. [1, s. 55.] 

2.6.3 Paisuntalaite 

Paisuntalaitteena toimii useimmiten paisuntaventtiili, jossa on yleensä termostaatti. Tä-

män avulla säädetään kylmäaineen pääsyä höyrystimeen. Kylmäaineen tulistus määrää 

kuinka paljon kylmäainetta pääsee höyrystimeen. Tulistuksen noustessa höyrystimestä 

lähtevän kylmäaineen paine ja lämpötila nousevat. Paisuntalaite säätää kylmäaineen 

virtausta siten, että se on verrannollinen höyrystimen kuormitukseen. Paisuntalaitteen 

toinen tehtävä on ylläpitää järjestelmän matala- ja korkeapainepuolen paine-eroa. [1, s. 

57; 3, s. 107.] 

Paisuntalaitteen pintaan voi tiivistyä kosteutta. Järjestelmässä oleva magneettiventtiili 

tulisi asentaa mahdollisimman lähelle paisuntalaitetta paineiskujen varalta. [1, s. 128.] 

2.6.4 Höyrystin 

Höyrystimeen tuleva kylmäaine höyrystyy ja sitoo itseensä lämpöä ympäristöstään. Tä-

män takia jäähdytettävä ilma on ympäristöä kylmempää, ja se laskeutuu tilan lattiata-

solle, aiheuttaen ilman kiertoa. Mikäli jäähdytettävän tilan lämpötila on korkeampi kuin 2 

°C, höyrystimen pinnalle voi kertyä jäätä, joka tulee poistaa. Mikäli halutaan välttää 

suurta kosteuskuormaa, on käytettävä sähkösulatusta. [1, s. 59.] 
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2.6.5 Muut osat 

Kylmälaitoksen muita osia ovat pääkomponenttien väliset putkistot, puhallin, öljynerotin, 

erinäisiä venttiileitä, mittareita ja säätimiä. Kylmälaitoksen putkistot ovat materiaaliltaan 

pääosin kuparia tai terästä. [1, s. 61.] 

2.7 Kylmäaineet 

Kylmäkoneistoissa käytettävät kylmäaineet ovat nesteytettyjä kaasuja, joita käytetään 

lämmönsiirtämisessä väliaineina. Tämä perustuu kylmäaineiden ominaisuuteen muuttaa 

olomuotoansa nesteestä kaasuksi vastaanottaessaan lämpöä tai käänteisesti kaasusta 

nesteeksi luovuttaessaan lämpöä ympäristöönsä. Tämä olomuodon muutos mahdollis-

taa suurien lämpökuormien siirtämisen pienellä kylmäaineen massavirralla. Kylmäainee-

seen vaikuttavat paine ja lämpötila määräävät sen ominaisuuksia. [1, s. 31.] 

Jotta kylmäaineella olisi hyvät termodynaamiset ominaisuudet, tulisi sillä olla suuri höy-

rystymislämpötila. Tällöin kylmäaine tarvitsee vain pienen massavirran, joka mahdollis-

taa kompressorin ja putkiston koon pienentämisen. Jos kompressorilla on pieni paine-

suhde, kompressorin tekemä työ ja puristuksessa tapahtuva tulistuminen vähenee. Kyl-

mäaineen viskositeetin tulisi olla pieni, jolloin venttiileiden ja putkiston painehäviöt vähe-

nevät. Kylmäaineella tulisi myös olla hyvä lämmönsiirtokyky ja suuri tilavuustuotto. Täl-

löin voidaan pienentää kompressorin kokoa ja pienentää tarvittavaa lämmönsiirtopinta-

alaa. Lisäksi yli yhden baarin höyrystymispaine aiheuttaa sen, että putkistossa tapahtu-

vat vuodot vuotavat putkistosta ulospäin, joka estää ilman ja kosteuden pääsyn itse kyl-

mälaitokseen. 

Jotta kylmäaineella olisi hyvät kemialliset ominaisuudet, tulisi sen olla stabiili ja ei aktii-

vinen. Tällöin käyttölämpötila-aluetta voidaan suurentaa ja kylmäainetta voidaan käyttää 

eri materiaalien kanssa. Kompressorin hyvän öljynpalautumisen varmistamiseksi tulisi 

kylmäaineen liueta käytössä olevaan öljyyn. Lisäksi kylmäaineen tulisi olla palamatonta. 

Jotta kylmäaineella olisi hyvät fysiologiset ominaisuudet, tulisi sen olla myrkytöntä ja 

mahdollisimman vähän ihoa tai limakalvoja ärsyttävää. Kylmäaineella ei myöskään tulisi 

olla vaikutuksia materiaaleille tiloissa, joissa jäähdytystä toteutetaan ja mahdollisien vuo-

tojen tulisi olla helposti havaittavissa. 
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Kylmäaineiden tulisi olla kyseisten ominaisuuksien lisäksi kustannuksiltaan edullisia, il-

makehän otsonikerrosta haittaamattomia ja mahdollisimman vähän kasvihuoneilmiötä 

lisääviä. Ympäristöystävällisyyden osalta tämä tarkoittaa sitä, ettei kylmäaine sisällä 

klooria tai bromia. Kylmäaineiden ympäristövaikutuksien osalta on olemassa kaksi tun-

nuslukua, ODP- ja GWP-luvut. 

ODP-luku (Ozone Depletion Potential) kertoo kylmäaineen suhteellisen otsonihaitallisuu-

den. Referenssilukuna toimii kylmäaine R11, jonka arvo on 1. GWP-luku kertoo (Global 

Warming Potential) kertoo kylmäaineen kasvihuonehaitallisuuden. Vertailulukuna toimii 

hiilidioksidin haitallisuusluku, jonka arvo on 1. GWP-luku ilmoitetaan 100 vuoden ajan-

jaksolle laskettuna. 

Kylmäaineet ovat sitä haitallisempia ilmakehälle mitä suurempia ODP- ja GWP-luvut 

ovat. Yhdellä tietyllä kylmäaineella ei ole mahdollista olla kerralla kaikkia edellä esitettyjä 

ominaisuuksia, joten kylmäainetta valittaessa eri käyttötarkoituksiin on valittava sopivin 

kulloisenkin käyttötarpeen mukaan. [1, s. 31–32.] 

Kylmäaineita on periaatteessa kolmea eri tyyppiä. Kylmäaine voi olla yksikomponentti-

nen, atseotrooppinen tai tseotrooppinen. Yksikomponenttisessa kylmäaineessa on ni-

mensä mukaisesti vain yksi aine, jonka höyrystyminen ja lauhtuminen tapahtuvat va-

kiolämpötilassa. 

Atseotrooppinen kylmäaine koostuu kahdesta tai useammasta kylmäaineesta. At-

seotrooppisen kylmäaineseoksen höyrystyminen ja lauhtuminen tapahtuvat vakiolämpö-

tilassa. 

Tseotrooppinen kylmäaine koostuu kahdesta tai useammasta kylmäaineesta. 

Tseotrooppinen kylmäaine ei höyrysty ja lauhdu vakiolämpötilassa, vaan siinä tapahtuu 

lämpötilan muutos. 

Lämpötilaliukuma, joka tapahtuu tseotrooppisten kylmäaineissa, johtuu seoksen eri kom-

ponenttien höyrystymislämpötilojen vaihtelusta. Seoksen alhaisimman höyrystymisläm-

mön omaava komponentti höyrystyy ensimmäisenä, toiseksi alhaisin höyrystymisläm-

mön omaava komponentti seuraavaksi ja niin edelleen. Jotta jokainen seoksen kompo-
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nentti höyrystyisi, pitää kylmäaineseoksen lämpötilaa nostaa jokaisen eri höyrystymis-

lämmön osalta. Kylmäaineen lämpötilaliukuma on höyrystymisen alku- ja loppulämpöti-

lan erotus. Prosessi lauhtumisen osalta tapahtuu edellä mainitusta käänteisesti. 

Atseotrooppisissa kylmäaineiden seoksissa olevat kylmäaineet ovat höyrystymislämpö-

tiloiltaan saman kaltaisia. Tällöin niiden välillä ei tapahdu samanlaista lämpötilaliukumaa 

kuin tseotrooppisissa seoksissa. Tseotrooppisia kylmäaineita ei voi käyttää märkä-

höyrysteisissä kylmäprosesseissa, jos niissä tapahtuu lämpötilaliukumaa. Märkähöyrys-

teisessä kylmäprosessissa kylmäaine ei höyrysty täysin höyrystimessä, vaan osa siitä 

jää nestemäiseen olomuotoon. Tseotrooppisen kylmäaineen käyttäminen tälläisessa 

prosessissa aiheuttaisi sen, että pelkästään ensimmäinen seoksen kylmäaine höyrys-

tyisi ja loppu seoksesta pysyisi nesteenä. Tämä voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi 

kompressorissa. [1, s. 19–22.] 

Yksikomponenttiset kylmäaineet voi jakaa eri ryhmiin riippuen niiden koostumuksesta. 

Suurimmilta osin yksikomponenttiset kylmäaineet ovat hiilivetyjä, joiden vetyatomeja on 

vaihdettu halogeenimolekyyleihin, joita ovat fluori, kloori, bromi ja jodi. Näitä yhdistelmiä 

kutsutaan halogeenihiilivedyiksi. Nämä yhdistelmät voidaan jaotella seuraaviin ryhmiin: 

metaani, etaani, propaani ja eteeni. Näiden lisäksi on myös olemassa sekalaisia orgaa-

nisia yhdisteitä, orgaanisia rengasyhdisteitä, epäorgaanisia yhdisteitä ja atseo- ja 

tseotroppisia kylmäaineseoksia. Kylmäaineen ryhmän voi katsoa kulloisenkin kylmäai-

neen kemiallisesta nimestä. [1, s. 33–34.] 

2.8 Käyttöturvallisuus 

Kylmäaineet on jaettu ryhmiin riippuen kulloisenkin kylmäaineen vaikutuksista tervey-

teen ja turvallisuusvaikutuksien mukaan. Periaatteessa tällä tarkoitetaan kylmäaineen 

myrkyllisyyttä ja syttymisherkkyyttä. 

2.8.1 Myrkyllisyys 

Kylmäaineista voi syntyä myrkyllisiä sivuaineita niiden joutuessa kosketuksiin kuumien 

pintojen tai avoimen liekkien kanssa. Tästä syystä suunnittelussa on otettava tämä kyl-

mäaineen mahdollinen ominaisuus huomioon kylmäkoneistojen sijoittelussa. 
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Myrkyllisyyden osalta kylmäaineilla on kaksi ryhmää, A ja B. Näiden kahden ryhmän pi-

toisuutta seurataan, kun ne vaikuttavat jatkuvasti ilmassa työpäivän tai -viikon aikana. 

• Ryhmä A:n kylmäaineilla ei ole vaikutuksia ihmisiin, kun kylmäaineen pitoi-
suus on ilmassa suurempi kuin 400 ppm. 

• Ryhmä B:n kylmäaineilla on vaikutuksia ihmisiin, kun kylmäaineen pitoi-
suus on ilmassa suurempi kuin 0 ppm, mutta matalampi kuin 400 ppm. [1, 
s. 41.] 

2.8.2 Syttymisherkkyys 

Syttymisherkkyyden osalta kylmäaineilla on kolme ryhmää, numeroituna yhdestä kol-

meen. Kylmäaineiden tapauksessa syttymisherkkyydellä tarkoitetaan niiden alempaa 

syttymisrajaa, jossa liekki syttyy kylmäaineen ja ilman seoksessa, kun se on huoneen-

lämpöistä ja ilmakehän paineessa. 

• Ryhmä 1:n kylmäaineet eivät ilmaan sekoittuessaan aiheuta syttymistä mil-
lään pitoisuudella. 

• Ryhmä 2:n kylmäaineet ilmaan sekoittuessaan aiheuttavat syttymisen, kun 
kylmäaineen pitoisuus ilmassa on enemmän kuin 3,5 %. 

• Ryhmä 3:n kylmäaineet ilmaan sekoittuessaan aiheuttavat syttymisen, kun 
kylmäaineen pitoisuus ilmassa on vähemmän kuin 3,5 %. [1, s. 41.] 

2.8.3 Turvallisuusluokitus kylmäaineseoksille 

Syttymisherkkyys ja myrkyllisyys atseo- ja tseotrooppisilla kylmäaineilla voi muuttua, kun 

seoksien komponentit erkanevat toisistaan. Tässä tapauksessa turvallisuusluokitus ky-

seisillä kylmäaineilla katsotaan seoksen pahimman komponentin ominaisuuksien mu-

kaan. Tällöin kyseiselle kylmäaineelle annetaan ryhmä riippuen sen myrkyllisyydestä ja 

syttymisherkkyydestä, käyttäen edellä mainittuja ryhmien yhdistelmää, esimerkiksi A3 tai 

B2. [1, s. 42.] 

2.8.4 Käyttöturvallisuus 

Kylmäaineilla on iholle tai silmiin joutuessaan aina mahdollisuus aiheuttaa paleltuma. 

Tämä johtuu siitä, että kylmäaine sitoo lämpöä ympäriltään höyrystyessään ihon tai sil-
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män pinnalta. Ensiapuna tällaisissa tilanteissa pitää kyseistä paleltuma-aluetta huuh-

della vedellä, jolloin ehkäistään sen leviäminen. Tyypillisesti tällainen tilanne kylmälai-

toksissa tapahtuu verkoston mittaria irrotettaessa. Kylmäaineita käsiteltäessä tulee käyt-

tää suojavarusteita, -hansikkaita ja -laseja. [1, s. 42.] 

2.9 Kaukokylmä 

Kaukokylmä tai kaukojäähdytys on jäähdytetyn veden keskitettyä valmistusta isom-

massa kylmälaitoksessa, jota voidaan jakaa useaan eri rakennukseen. Kaukokylmän 

pääkäyttötarkoitus on esimerkiksi asuntojen ilmanvaihdon viilentäminen. Pääperiaate 

kaukokylmässä on sama kuin kaukolämmössä. Kaukokylmän etuna on se, että voidaan 

käyttää yhtä isoa kylmälaitosta, jolla palvellaan useaa kohdetta. [5] 

3 Sisäilmastoluokat 

3.1 Perusteet 

Sisäilmastoluokat ovat työ- ja asuintiloissa käytettäviä tavoitteita sisäilmastolle. Sisäil-

mastoluokkia käytetään ensisijaisesti uudisrakennusten S1- ja S2-luokkien sisäilmasto-

tavoitteiden määrittelemiseen silloin, kun halutaan tavoitella parempaa sisäilmastoa kuin 

määräystaso vaatii. Sisäilmastoluokkia voidaan myös soveltaa rakennusten perusparan-

nusten tavoitteiden määrittelemiseen.  

Sisäilmastoluokitus on tarkoitettu rakennuskohteissa sen eri osapuolien apuna sisäil-

maston tavoitetasojen määrittelemiseen. Nämä osapuolet ovat käyttäjä, omistaja, raken-

nuttaja ja suunnittelijat. Sisäilmastoluokituksessa olevat tavoitetasot ovat korkeampilaa-

tuisia kuin viranomaisvaatimukset, ja ne kuvaavat terveyden ja viihtyisyyden kannalta 

turvallisia sisäilmasto-olosuhteita. 

Sisäilmastoasiat tavanomaisessa rakennushankkeessa huomioidaan muiden toiminnal-

listen vaatimuksien mukaisesti. Kohteen tavoitetason valitsemisen vastuu kuuluu raken-

nuttajalle, ja tämän jälkeen suunnittelijat tekevät työnsä ja suunnittelevat kohteen siten, 
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että se täyttää valitun tavoitetason. Suunnitelmien toteutuksen tekee urakoitsija ja se, 

että toteutus vastaa suunniteltua, varmistetaan toteutusvalvonnalla. [4, s. 5.] 

Sisäilmastoluokitus itsessään ei ole viranomaisohje, ja sen ei ole tarkoitus olla tulkinta 

viranomaisohjeesta. Jotta sisäilmastoluokituksessa käsitellyt asiat olisivat eri osapuolia 

sitovia, tulee niihin viitata rakennushankkeen sopimuksessa. Tärkeimpiä sopimusasia-

kirjoja, joissa sisäilmastoluokitukseen yleensä viitataan, ovat omistajan ja käyttäjän väli-

nen esivuokrasopimus sekä konsultti- ja urakkasopimukset. 

Näiden lisäksi työmaan laatusuunnitelmassa voi olla sisäilmastoluokituksen asioita. Kun 

asiakirjoissa käytetään sisäilmastoluokitusta, tulee viittauksien olla mahdollisimman yk-

silöityjä ja täsmällisiä. Työselostuksiin on syytä merkitä vaatimukset, jotka valittu luokka 

vaatii. Kiinteistönhoitosopimuksiin voidaan myös lisätä tiedoksi sisäilmaston tavoitear-

voja. Tässä tapauksessa on käytettävä luokkien nimityksien (”S1”, ”S2”) lisäksi tarkkoja 

arvoja ja suureita esimerkiksi lämpötilalle tai hiilidioksidipitoisuudelle. [4, s. 5.] 

3.2 Luokitukset 

Sisäilmastoluokituksia on kolmea eri laatuluokkaa: S1, S2 ja S3. Näistä paras on laatu-

luokka S1, ja siinä mitä luultavimmin käyttäjätyytyväisyys on parempi kuin kahdessa 

muussa luokassa. Sisäilmastoluokituksien käyttö rakennustyökohteessa auttaa työmaan 

eri toimijoiden yhteistyötä ja pienentää siten terveyden ja viihtyvyyttä aiheuttavien ongel-

mien ilmaantumista. Alla käydään läpi tarkemmin eri laatuluokat ja niiden vaatimukset. 

[4, s. 5.] 

3.2.1 Sisäilmaluokka S1 

S1:n eli yksilöllisen sisäilmaston luokassa sisäilman laatu on erittäin hyvä, eikä se sisällä 

havaittavia hajuja. Luokka vaatii myös sitä, että sisäilma ei siihen yhteydessä olevista 

tiloista tai rakenteista johtuen heikkene. Lämpötila tiloissa on viihtyisä, ja niissä ei esiinny 

vetoa tai ylilämpenemistä. Tilan käyttäjä, esimerkiksi asukas, pystyy säätämään tilojen 

lämpötiloja haluamakseen. Ääniolosuhteet ovat tiloissa niille tarkoitetut ja tasoltaan hy-

vät. Tiloissa on myös tilan käyttäjän, esimerkiksi asukkaan, säädettävissä oleva valais-

tus. Kuvasta 6 voidaan nähdä operatiivisen lämpötilan maksimi- ja minimiarvot. 
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Kuva 6. Operatiivisen lämpötilan tavoitearvot S1-luokassa (4, s. 6). 

3.2.2 Sisäilmaluokka S2 

S2:n eli hyvän sisäilmaston luokassa sisäilman laatu on erittäin hyvä, eikä se sisällä ha-

vaittavia hajuja. Luokka vaatii myös sitä, että sisäilma ei siihen yhteydessä olevista ti-

loista tai rakenteista johtuen heikkene. Lämpötila tiloissa on hyvä, ja niissä ei yleensä 

esiinny vetoa. On kuitenkin mahdollista, että kuumina kesäpäivinä tiloissa tapahtuu yli-

lämpenemistä. Ääni- ja valaistusolosuhteet ovat tiloissa niille tarkoitetut ja hyvätasoiset. 

Kuvasta 7 voidaan nähdä operatiivisen lämpötilan maksimi- ja minimiarvot. 
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Kuva 7. Operatiivisen lämpötilan tavoitearvot S2-luokassa (4, s. 6). 

3.2.3 Sisäilmaluokka S3 

S3:n eli tyydyttävän sisäilmaston luokassa sisäilman laatu ja lämpötila sekä ääni- ja va-

laistusolosuhteet täyttävät lakien ja määräyksien vähimmäisvaatimukset. Tämä ei kui-

tenkaan tarkoita sitä, että S3-luokan tavoitearvoja tarvitsee käyttää, jotta lakien ja mää-

räyksien vaatimukset täytetään. S3-luokan arvot on tarkoitettu enemmänkin vertailun 

avuksi. [4, s. 5–6.] 

3.3 Sisäympäristön tavoitearvot 

Taulukossa 1 on esitetty sisäilmaston lämpötilan tavoitearvot. Näitä käytetään suunnit-

teluvaihteessa tavoitetason määrittelyyn. Nämä arvot koskevat tiloissa oleskeluvyöhy-

kettä. Oleskeluvyöhykkeen alku määritellään lattiatasosta, ja se ulottuu 1,8 metrin kor-

keuteen ja 0,6 metriin seinistä poispäin. Äänitasot mitataan 1,2 - 1,5 metrin korkeudelta 

lattiasta. Mittauksia tehtäessä on noudatettava standardeja. [4, s. 5.] 
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Taulukko 1. Operatiivisen lämpötilan tavoitearvot eri sisäilmastoluokissa (4, s. 6). 

 

Operatiivinen lämpötila on määritykseltään tilan pintojen säteilylämpötilojen ja tilassa 

olevan ilman lämpötilan keskiarvo. Operatiivista lämpötilaa käytetään kuvaamaan tilan 

sisäpintojen lämpötilojen vaikutusta ihmisen lämmöntunteeseen, kun pintojen lämpötilat 

eriävät tilassa olevan ilman lämpötilasta. Operatiiviseen lämpötilaan vaikuttavat suuret 

ikkunat tai jos huoneiden ympärillä on tiloja, joita ei lämmitetä. [8, s. 9.] 

Suunniteltaessa rakennusta on huomioitava, että lämmityskaudella huoneiden lämpöti-

lan arvona käytetään 21 °C. Tämä lämpötila saa olla lämmityskaudella 20–25 °C ja tä-

män ulkopuolella 20–27 °C. [14, s. 2.] Aurinko ja rakennuksessa tapahtuva toiminta ovat 

suurimmat tekijät, jotka vaikuttavat tilojen ylilämpenemiseen kesäajalla. Lisäksi raken-

nusta ympäröivät alueet voivat vaikuttaa kesäajan ylilämpenemiseen. Rakennuksen 

muoto ja rakenteellinen varjostus ovat auringon säteilyenergian haitallisia vaikutuksia 

vähentäviä tekijöitä. Rakenteellinen varjostus on esimerkiksi ikkunoiden suuntaus, koko 

ja lasien laatu. Tilan käytön aiheuttamat lämpökuormat voidaan ehkäistä ilmanvaihdolla 

ja erillisillä jäähdytysratkaisuilla. 
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Auringon aiheuttamia lämpökuormia voidaan ehkäistä rakennuksen muodoilla, esimer-

kiksi parvekkeilla ja räystäillä. Lisäksi ikkunoiden suojaus sälekaihtimilla tai verhoilla vä-

hentää auringon lämpökuormia. Suojausratkaisut ovat tehokkaimpia, kun ne sijaitsevat 

rakennuksen ulkopuolella. Ikkunoiden lasitus on merkittävä tekijä suojatessa rakennusta 

auringolta kokonais- ja suoransäteilyn osalta. Jos rakennuksen auringonsuojauskeinoilla 

ei päästä kesäajan lämpövaatimuksiin on kohteessa käytettävä erillistä jäähdytysratkai-

sua. [15, s. 8.] 

Huonelämpötilojen kesäaikaisien ehtojen täyttyminen toteutuu tekemällä vähintään yksi 

laskelma, joka osoittaa, että lämpötilat evät ylitä lämpökuormiltaan suurimmassa makuu- 

tai olohuoneessa enemmän kuin 150 astetuntia 1. kesäkuuta ja 31. elokuuta välisenä 

aikana. Laskelma tehdään dynaamisella laskentatyökalulla, johon tarvitaan tietää raken-

nukseen suunnitellut ilmamäärät sekä lämpötilojen hallintakeinot. Rakennuksen käyttö-

tarkoitus määrittää vaaditun jäähdytysrajan. Jäähdytysraja pien-, rivi- ja ketjutaloissa 

sekä asuinkerrostaloissa on 27 °C. Toimistorakennuksissa ja muissa vastaavissa jääh-

dytysraja on 25 °C. [15, s. 9.] 

Taulukossa 2 on esitetty eri sisäilmastoluokkien tavoitearvot hiilidioksidi- ja radonpitoi-

suuksille, leijailevan pölyn hiukkaspitoisuudelle ja ilman suhteelliselle kosteudelle. Ilman 

suhteelliselle kosteudelle ei ole määritelty tavoitearvoja. Tämä johtuu siitä, että ilman 

suhteellinen kosteus voi laskea talviaikaan matalaksi. Mikäli rakennuksessa käytetään 

paikallista kostutusta, tulee ilman suhteellisen kosteuden arvon olla 60 %. Lisäksi kostu-

tus ei saa aiheuttaa epäpuhtauksia tai kostutus- ja mikrobivaurioita. [4, s. 7.] 

Taulukko 2. Sisäympäristön laadun tavoitearvot (4, s. 7). 

 

Hiilidioksidipitoisuustavoite on ainoastaan ihmisistä peräisin oleville päästöille. Olosuh-

teiden pysyvyys tarkastellaan yhden tunnin keskiarvona hiilidioksidipitoisuuden osalta. 
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Pienhiukkasten keskimääräisen pitoisuuden osalta taas tätä tarkastellaan yhden vuoro-

kauden mittausjaksolla. Säteilyturvakeskus määrää sen, kuinka radonpitoisuus mita-

taan. PM2,5 tarkoittaa huoneessa leijailevan pölyn hiukkaspitoisuutta, jossa hiukkasten 

halkaisija on alle 2,5 µm. Tämän mittaus suoritetaan standardin SFS-EN 12341 mukaan 

silloin, kun rakennus on normaalissa käyttötarkoituksessaan. Mittaus itsessään kestää 

yhden vuorokauden. [4, s. 7.] 

Taulukossa 3 on esitetty äänitasot asuinhuoneistolle. Tärkeimmät arvot taulukosta ovat 

LVIS-laitteille osoitetut arvot, sillä kylmälaitteisto ei saa melultaan ylittää näitä. Kylmälait-

teiden tuottama melu pitää huomioida järjestelmää suunniteltaessa. 

Taulukko 3. Akustiset tavoitteet asuinhuoneistoissa standardin SFS 5907 mukaisesti (4, s. 8). 

 

3.4 Ilmasto-olosuhteet 

Päivä, jonka keskilämpötila ylittää 25 °C, kutsutaan hellepäiväksi. Suomessa hellepäiviä 

on noin 5–15 vuodessa. Päivä, jonka lämpötila ylittää keskimäärin 10 °C, kutsutaan ke-

säpäiväksi. Suomessa kesäpäiviä on noin 110–120 etelässä ja 80–100 pohjoisessa. Ra-

kennuksissa, jotka on eristetty hyvin, tarvitaan lisäjäähdytystä silloinkin, kun 24 tunnin 

aikana keskilämpötila ylittää 10 °C. Tämä tarkoittaa noin 80–120 päivää vuodessa. [8, s. 

4–5.] 

3.5 Ilmankosteus 

Tietyissä lämpötiloissa ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy vedeksi jäähtyessään. Tämän 

lämpötilan nimitys on kastepiste ja se on riippuvainen ilman vesipitoisuudesta. Kostean 

ilman Mollier-käyrää voidaan käyttää kastepisteen tarkastamiseen. 
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Ilman kosteuspitoisuus kasvaa riippuen tiloissa olevista ihmisistä, kotieläimistä ja tilojen 

käytöstä. Tällöin sisäilman absoluuttinen kosteus on yleensä ulkoilmaa korkeampi. Si-

säilman absoluuttista kosteutta voidaan ohjata ilmanvaihdolla. Liian kuiva ilma voi ai-

heuttaa oireita henkilöille, joilla on hengityssairauksia. Kuvasta 8 voidaan katsoa ilman 

suhteellisen kosteuden vaikutus tilojen ilman laatuun. Ilmanvaihto huoneistoissa tulisi 

suunnitella siten, että ilma vaihtuu tiloissa kaksi kertaa tunnissa. [8, s. 5–6.] 

 

Kuva 8. Ilman suhteellisen kosteuden vaikutukset (8, s. 7) 

Ilmanvaihdossa ja kylmätekniikassa on rakennuksen kosteusvaurioiden vähentämiseksi 

huomioitava höyrynpaine, lämpötila ja ilman vesisisällön vaikutus kosteuteen. Esimer-

kiksi kylmälaitoksessa oleva kosteus voi heikentää sen toimintakykyä.  [3, s. 40.] 

4 Asuinrakennusten keskitetyt jäähdytysjärjestelmät (jäädytyksenjakota-
vat) 

4.1 Keskitetty ja hajautettu järjestelmä 

Termeinä keskitetty ja hajautettu järjestelmä tunnetaan enemmänkin ilmanvaihtoteknii-

kan puolelta, mutta niitä käytetään myös kylmätekniikassa. 
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Hajautetulla järjestelmällä tarkoitetaan tila- tai asuntokohtaista järjestelmää, jossa kone 

tai laite palvelee pelkästään kyseistä tilaa tai asuntoa. Esimerkki kylmätekniikassa kysei-

sestä järjestelmästä on yhtä asuntoa palveleva ilmalämpöpumppu. Hajautetuilla järjes-

telmillä on hyvä säätömahdollisuus ja asuntokohtaisesti pieni tilantarve. 

Keskitetyllä järjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jossa tiloja tai asuntoja palvelee yksi 

keskitetty kone tai laite. Esimerkki kylmätekniikassa tällaisesta järjestelmästä olisi useita 

asuntoja palveleva kylmälaitos, jossa kylmälaitos itsessään sijaitsee rakennuksen tekni-

sissä tiloissa. Kuvassa 9 on esitetty keskitetty välillinen jäähdytys toimistorakennuk-

sessa. Keskitetyn järjestelmän asuntokohtainen säätö on vaikeaa, sillä yksittäisen tilan 

jäähdytys riippuu runkoverkostosta. [6, s. 8–9.] 

 

Kuva 9. Keskitetty välillinen jäähdytys toimistorakennuksessa (11). 

4.2 Puhallinkonvektori 

Puhallinkonvektoreita on olemassa kolmea eri asennusmallia. Ensimmäisessa mallissa 

puhallinkonvektori asennetaan koteloituna näkyville kattoon, seinälle tai lattialle. [1, s. 

94.] Kuvassa 10 on esitetty patterimallinen puhallinkonvektori, joka asennetaan lattialle. 



28 

 

 

Kuva 10. Patterimallinen puhallinkonvektori (11). 

Patterimallisessa puhallinkonvektorissa ilma virtaa laitteeseen lattiatasolta ja puhalle-

taan tilaan sen päältä. Kuvassa 11 on esitetty patterimallisen puhallinkonvektorin put-

kisyötöt, jotka sijaitsevat laitteen sivussa. Pisteet A–B ovat lämmitysveden syöttö- ja pa-

luuliitos, C–D ovat jäähdytysveden syöttö- ja paluuliitos, E on kondenssivesiallas ja F 

sisältää sähkön kytkennät. Kondenssivesi johdetaan omalla putkistolla rakennuksen vie-

märijärjestelmään. [16] 

 

Kuva 11. Patterimallisen puhallinkonvektorin leikkauskuva (16). 

Toisessa mallissa puhallinkonvektori asennetaan ilman koteloa alaslasketun katon ylä-

puolelle tai ikkunapenkkiin. Kolmannessa mallissa puhallinkonvektori asennetaan alas-

laskettuun kattoon. [1, s. 94–95.] Kuvassa 12 on esitetty kattoon asennettava kasettimal-

linen puhallinkonvektori.  
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Kuva 12. Kasettimallinen puhallinkonvektori (11). 

Kasettimallisessa puhallinkonvektorissa ilma virtaa laitteeseen katon mukaisesti sivusta 

ja puhalletaan tilaan laitteen keskeltä. Kuvassa 13 on esitetty kasettimallisen puhallin-

konvektorin putkisyötöt, jotka sijaitsevat laitteen kyljessä alakaton sisällä. Pisteet A–B 

ovat lämmitysveden syöttö- ja paluuliitos, C–D ovat jäähdytysveden syöttö- ja paluuliitos, 

E on kondenssivesipumpun liitos ja F on mahdollinen laitteen oma kondenssiveden pois-

ton putken pituus. Kondenssivesi johdetaan omalla putkistolla rakennuksen viemärijär-

jestelmään. [17] 

 

Kuva 13. Kasettimallisen puhallinkonvektorin leikkauskuva (17). 
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Ohjaus puhallinkonvektoreissa tapahtuu jäähdytystehon osalta kaksi- tai kolmitieventtii-

lien avulla. Venttiilin valinta riippuu siitä, onko vesiverkostossa vakio- vai muuttuva vir-

taus. Itse venttiileitä ohjataan automaatiojärjestelmällä tai on/off-huonesäätimellä, jossa 

on lämpötilan mittaus ja mahdollisuus valita puhallinnopeus. Kuvassa 14 on esitetty 

on/off-säätö, joka on toteutettu magneettiventtiilillä. 

 

Kuva 14. Magneettiventtiilillä toteutettu on/off säätö (11). 

Puhallinkonvektorit liitetään yleensä tuloilmakoneen kanssa samaan jäähdytysvesiver-

kostoon. Tällöin tulevan ja lähtevän veden lämpötilat ovat yleensä 7 °C ja 13 °C. Puhal-

linkonvektorit on suojattava tällöin kondenssivedeltä, sillä näillä veden lämpötiloilla pu-

hallinkonvektorit kuivaavat ilmaa. Kondenssiveden poisto puhallinkonvektoreilta johda-

tetaan putkella rakennuksen viemärijärjestelmään joko vapaaviemäröinnillä tai kondens-

sipumpun avulla. [1, s. 94–95.] 

4.3 Jäähdytyspaneeli 

Jäähdytyspaneelit eivät sisällä puhallinta, jolloin niistä ei aiheudu vedon tunnetta. Jääh-

dytyspaneelit ovat melutasoiltaan hiljaisia ja vaikuttavat huoneiden lämpötiloihin nope-

asti. Jäähdytyspaneeleita voidaan käyttää niin uudis- kuin saneerauskohteissa. Paneelit 

sijoitetaan lämmityspattereiden tapaisesti ikkunoiden läheisyyteen. [12] Kuvassa 15 on 

esitetty ikkunoiden läheisyyteen asennettu jäähdytyspaneeli.  
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Kuva 15. Esimerkki koteloidusta Are Sensus jäähdytyspaneelista asuntokohteessa (12). 

Are Sensus on kolmen putken jäähdytyspaneelijärjestelmä, jossa paneelille johdetaan 

erillisinä jäähdytysvesiputki ja lämmitysputki ja paneelilta lähtee yksi yhteinen poisto-

putki. Näillä kolmella putkella paneelit yhdistetään matalaenergiakeskuksen kautta. [12] 

Kuvassa 16 on esitetty periaatekaavio Are Sensuksen toiminnasta. 

 

Kuva 16. Ase Sensus, periaatekaavio (12). 

Ennen paneelia olevia jäähdytys- ja lämmitysputkia säädetään venttiilien avulla. Are 

Sensuksen etuna on perinteiseen järjestelmään verrattuna se, että tilaa ei voi lämmittää 

ja jäähdyttää samaan aikaan, sillä kumpikin on toteutettu paneelilla. [12] Kuvassa 17 on 

esitetty Are Sensus -paneelin asennusperiaate.  
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Kuva 17. Esimerkki Are Sensus -paneelin asennuksesta (12). 

Huollon suhteen on huomioitava, että paneelien sisällä olevien lamellipatterien puhdistus 

on vaikeaa ja kaikkea pölyä ei järjestelmästä saa puhdistettua. Jäähdytyspaneelijärjes-

telmistä Are Sensus soveltuu myös kevyisiin lattiarakenteisiin jäähdytysratkaisuksi. Täl-

löin niiden toiminta on samanlainen kuin lattiaviilennyksellä, ja ne hyötyvät suuresta lat-

tiapinta-alasta. [12] 

4.4 Jäähdytyspalkki 

Jäähdytyspalkit ovat kattoasenteisia jäähdytyslaitteita. Ne perustuvat luonnolliseen il-

mankiertoon toimintansa osalta. Kuvassa 18 on esitetty jäähdytyspalkki. 
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Kuva 18. Jäähdytyspalkki (11). 

Jäähdytyspalkin sisällä on lamellipatteri, jonka sisäisessä putkistossa kierrätetään vii-

leää vettä. Kondensoitumisen estämiseksi jäähdytyspalkille tulevan veden lämpötilan tu-

lee olla korkeampi kuin ympäröivän ilman kastepiste. Yleinen toimintatapa suunnitte-

lussa on mitoittaa jäähdytyspalkit tulevan ja lähtevän veden lämpötiloille 15 °C ja 18 °C. 

Tuloilmaa pitää kuitenkin tästä huolimatta kuivata keväästä syksyyn erillisellä jäähdytys-

patterilla. 

Puhallinkonvektoreiden tapaan jäähdytyspalkkeja ohtajaan 2- tai 3-tieventtiileillä. Tämä 

riippuu kuitenkin siitä, onko vesiverkostossa vakio- vai muuttuva virtaus. Järjestelmän 

moottoriventtiileitä ohjataan automaatiojärjestelmällä. 

Yleinen käyttökohde jäähdytyspalkeille on toimistojen ja kokoustilojen jäähdytys. Jääh-

dytyspalkkien etuja ovat niiden käytön äänettömyys ja pieni vedon tuntu.  [1, s. 94–95.] 

4.5 Lattiaviilennys/-lämmitys 

Lattiaviilennys toteutetaan yleensä lisänä lattialämmitysjärjestelmää, jolloin hyödynne-

tään jo olemassa olevia putkiverkostoja. Tällöin ei tarvita erillisiä viilennyslaitteita, vaan 

voidaan käyttää hyväksi olemassa olevia lämmityspintoja viilennykseen. Lattiaviilennyk-

sen toiminta perustuu laajoihin lattiapinta-aloihin sekä huonelämpötilan ja verkoston läm-

pötilaeroon. Lattiaviilennys toimii nimensä mukaisesti siten, että se viilentää lattiaa ja sen 

kautta huoneilmaa. [7; 8, s. 1–2.] 
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Huomioitavaa on kuitenkin se, että termeinä lattiaviilennys ja lattiajäähdytys eivät tarkoita 

samaa asiaa. Lattiajäähdytys eroaa viilennyksestä siten, että jäähdytyksellä pyritään 

poistamaan tiloista kaikki ylimääräiset lämpökuormat ja pitämään sisälämpötila tavoi-

tearvoissa. Lattiaviilennyksellä on tarkoitus vain alentaa tilojen lämpötiloja verrattuna ul-

kolämpötilaan.  

Lattiaviilennyksen etuja ovat järjestelmän äänettömyys, vedottomuus ja asennusten jää-

minen piiloon. Sisäilmaston laadun parantamisessa lattiaviilennys voi toimia, mutta sillä 

voi olla pienemmät jäähdytystehot kuin ilmanvaihtoon liitetyillä jäähdytysjärjestelmillä. 

Kun käytetään lattiaviilennyksen ja -lämmityksen yhdistelmää, voidaan järjestelmästä 

saada hyötyä läpi vuoden kesällä viilennettäessä ja talvella lämmitettäessä tiloja käyt-

täen samaa verkostoa. [7; 8, s. 2.] 

Kondenssin syntymisen estäminen ja käyttömukavuus ovat kaksi tekijää, jotka vaikutta-

vat lattiaviilennyksen käyttöön ja tehoon. Asuintilojen osalta lattiaa ei pysty viilentämään 

liikaa, sillä muuten lattialle on epämukavaa astua paljain jaloin. Lattiaviilennykseen vai-

kuttaa myös se, mistä putkiston pintamateriaali on valmistettu. Mikäli lattia on hyvin eris-

tetty, menettää lattiaviilennys tehonsa ja se ei kykene viilentämään huonetiloja kuten 

silloin, kun pintamateriaali ei ole hyvin eristetty. Lisäksi asukkaan esineet, esimerkiksi 

matot, vähentävät lattiaviilennyksen tehoa. Lattiaviilennys voidaan kuitenkin toteuttaa lä-

hes aina lattiapinnoitteesta huolimatta, mutta hyvin eristävät materiaalit vähentävät sen 

tehoa 30–50 %. [8, s. 12.] 

4.6 Tuloilman viilennys 

Ilmanvaihtoon liitetyt jäähdytysratkaisut, esimerkiksi jäähdytyspatteri, ovat kustannuksil-

taan kalliita niin hankinta- ja käyttökustannuksiltaan. Tämä johtuu ilmanvaihdon suurista 

ilmavirroista. Suurien ilmavirtojen jäähdyttämiseen kuluu paljon energiaa, jolloin kylmä-

laitoksen koko voi kasvaa suureksi. Lisäksi jäähdytettäessä ilmanvaihtokanavia ne tulee 

eristää kondenssin estämiseksi. Jäähdytyspatterin asennus jälkikäteen ei ole mahdol-

lista juuri tämän takia. [8, s. 1; 9.] 

Kuvassa 19 on esitetty keskitetyn ilmastoinnin suorahöyrysteisen jäähdytyslaitteen kaa-

vio. Toiminta jäähdytyslaitteella on kuin normaali kylmätekninen kiertoprosessi, mutta 
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järjestelmässä on lisäksi huurtumisen esto. Ennen kompressoria mitataan höyrystimeltä 

tulevan nesteen lämpötilaa. Mikäli se menee tietyn asetusarvon alle, avautuu venttiili, 

joka johtaa lämmintä vettä takaisin höyrystimelle lauhduttimen ohitse. [11] 

 

Kuva 19. Keskitetyn ilmastoinnin jäähdytyslaitteen kaavio (11). 

 

5 Vertailu 

5.1 Vertailukohde ja lähtötiedot 

Vertailussa käytetään erään Espoossa sijaitsevan kohteen huoneistoa, johon suunnitel-

laan alla mainitut järjestelmät. Kuvassa 20 on esitetty huoneiston pohjakuva. Huoneisto 

sijaitsee idänpuoleisella seinällä kolmannessa kerroksessa. 
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Kuva 20. Vertailussa käytettävä huoneisto. 

Asunto on 42,5 m2:n kaksio, jossa on lisäksi parveke. Huonekorkeus on 2,6 m. Asun-

nossa on vain yksi ulkoilmaan yhteydessä oleva seinä, ja muut seinät ovat vastakkain 

muita asuntoja tai yhteydessä käytävään. Rakennuksessa itsessään on kahdeksan ker-

rosta, ja sen lämmitys on toteutettu kaukolämmöllä. Kylmälaitos, jota tässä työssä ei 

tarkemmin suunnitella, tulisi sijaitsemaan rakennuksen vesikatolla. Olohuoneen tarvitta-

vat lämmitystehot ovat 470 W, makuuhuoneen 350 W ja pesuhuoneen 150 W. Pesuhuo-

neen lämmitys toteutetaan sähköisellä mukavuuslattialämmityksellä, paitsi toteutetta-

essa lattiaviilennys ja -lämmitys. 

Rakennuksen runkoputkia ja näiden eristyksiä, kylmälaitosta tai vedenjäähdytyslaitteis-

toa ei ole huomioitu laskelmissa. Näillä voi olla vaikutuksia jäähdytysjärjestelmän koko-

naiskustannukseen, joten tämä on otettava huomioon tarkempia laskelmia tehdessä, 

mutta näiden tekeminen ei kuulu tämän insinöörityön piiriin. Lisäksi eri järjestelmillä voi 

olla eroja käyttökustannuksiensa kanssa, mutta niitä ei tässä työssä ole otettu huomioon. 
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Laskelmissa on otettu huomioon ainoastaan huoneistoon tulevan LVIS-tavaran määrät. 

Näistä on tehty hinta-arvio, mutta näitä hintoja ei tässä työssä esitetä. Vaihtoehtojen hin-

tatasot on ilmoitettu suhdelukuina. Laitteisto on mitoitettu lämmityskauden olosuhteiden 

mukaan ja sillä odotuksella, että jäähdytyksellä taataan 150 astetunnin täyttyminen. 

Laskelmat on tehty ainoastaan puhallinkonvektoreiden, jäähdytyspaneelien ja lattiavii-

lennyksen osalta. Jäähdytyspalkki ei tilanviennin takia ole asunnoissa järkevä ratkaisu, 

vaan se on enemmänkin toimistorakennusten järjestelmä. Tuloilman viilennys taas ei ole 

tarpeeksi tehokas jäähdyttämään sisään tulevaa ilmaa tarpeeksi, vaan se soveltuu 

enemmänkin tuloilman viilennykseen. [13] 

5.1.1 Puhallinkonvektori 

Kuvan 21 esimerkissä huoneiston viilennys ja lämmitys on toteutettu patterimallisilla pu-

hallinkonvektoreilla. Puhallinkonvektorit on asennettu huoneiston ikkunoiden eteen, 

jossa tilojen lämpöhäviöt ovat suurimmat. Puhallinkonvektoreilla voi sekä lämmittää että 

jäähdyttää. 
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Kuva 21. Esimerkki puhallinkonvektorien asennuksesta asuinhuoneistoon. 

Materiaalikustannukset koostuvat kahdesta ikkunoiden eteen asennettavasta patterimal-

lisesta puhallinkonvektorista, järjestelmän putkituksesta ja automatiikan säätölaitteista. 

Järjestelmän putkitus koostuu lämmityksen meno- ja paluuputkesta sekä jäähdytyksen 

meno- ja paluuputkesta. Putkimateriaalina toimii esimerkiksi koon 22 kupariputki. Put-

kisto kulkee alakatossa eristettynä ja alakaton ulkopuolella koteloituna. Puhallinkonvek-

toreiden kondenssivesi putkitetaan keittiön viemäriin lattian kautta. Puhallinkonvektorit 

ovat esimerkiksi mallia Chiller Studio. 

Suhdeluku järjestelmällä on yhteensä 1,1, joka perustuu lukuihin. 

- Puhallinkonvektorit 0,6. 

- Putket 0,4. 
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- Muut varusteet 0,1. 

5.1.2 Jäähdytyspaneeli 

Kuvan 22 esimerkissä huoneiston viilennys ja lämmitys on toteutettu kattopaneelijärjes-

tälmällä, jossa paneelit on asennettu kattoon koteloituina huoneiston ikkunoiden yläpuo-

lelle. Paneelit on asennettu huoneiston ikkunoiden eteen, jossa tilojen lämpöhäviöt ovat 

suurimmat.  

 

Kuva 22. Esimerkki jäähdytyspaneelien asennuksesta asuinhuoneistoon. 

Materiaalikustannukset huoneiston osalta koostuvat suurimmilta osin kahdesta jäähdy-

tyspaneelista ikkunoiden yläpuolelle asennettuina, järjestelmän putkituksesta sekä auto-

matiikan säätimistä ja johdotuksista. Järjestelmän putkitus koostuu lämmityksen ja jääh-

dytyksen menoputkesta ja lämmityksen ja jäähdytyksen paluuputkesta. Putkimateriaa-
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lina toimii esimerkiksi koon 22 kupariputki. Putkisto kulkee alakatossa eristettynä ja ala-

katon ulkopuolella koteloituna. Paneelien kondenssivesi putkitetaan keittiön viemäriin 

katon kautta. Käytetyt laitteet ovat esimerkiksi ItuGraf-paneeleita, joilla voi sekä lämmit-

tää että jäähdyttää. 

Suhdeluku järjestelmällä on yhteensä 1, joka perustuu lukuihin. 

- Jäähdytyspaneelit 0,5. 

- Putket 0,3. 

- Muut varusteet 0,2. 

5.1.3 Lattiaviilennys 

Kuvan 23 esimerkissä huoneiston viilennys ja lämmitys on toteutettu lattialämmitys- ja 

viilennysjärjestelmällä. Muista järjestelmistä poiketen myös pesuhuone on toteutettu lat-

tiaviilennys ja -lämmityksellä, mutta nämä on laskelmissa huomioitu erikseen. 
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Kuva 23. Esimerkki lattiaviilennyksen asennuksesta asuinhuoneistoon. 

Lattiaviilennyksen osalta huoneiston tekniikka koostuu suurimmilta osin putkista, lattiavii-

lennyksen/-lämmityksen jakotukista sekä automatiikan säätölaitteista. Lisäksi on otet-

tava huomioon se, että lattiarakenne tulee paksummaksi kuin esimerkiksi lämmityspat-

tereilla asennettaessa. Lattian pintarakenne voi olla parkettia tai laminaattia, mutta hyvin 

eristettyjä pintamateriaaleja, kuten tekstiilejä, pitäisi välttää. [8] Putkimateriaalina toimii 

esimerkiksi koon 18 PEX-putki.  

Suhdeluku järjestelmällä on yhteensä 0,9, joka perustuu lukuihin. 

- Jakotukkikaappi 0,6. 

- Putket 0,2. 

- Muut varusteet 0,1. 
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Märkätilan laskeminen mukaan lisäisi näitä kustannuksia viidesosan.  

6 Pohdintaa 

Puhallinkonvektorit, joilla voi sekä lämmittää että viilentää tiloja, ovat kalliita. Mikäli käy-

tetään puhallinkonvektoria vain jäähdytykseen, on tilojen lämmitys toteutettava muulla 

keinolla, mikä tietenkin lisää kustannuksia ja tekniikan määrää asunnossa. Puhallinkon-

vektoreiden etuna ovat niiden asennusmahdollisuudet niin lattian sisään, normaalin pat-

terin paikalle, seinälle tai kattoon. Asennuksissa on kuitenkin huomioitava kondenssive-

den poisto ja putkiston sijoitus. 

Jäähdytyspaneelit vievät paljon tilaa, mutta tämä tilantarve on rajattu enemmänkin kat-

toon. Tällöin ikkunoiden eteen jää vapaata tilaa kuten lattiajäähdytysjärjestelmässäkin. 

Järjestelmän laitteet, joilla voi sekä lämmittää että viilentää tiloja, ovat halvempia kuin 

puhallinkonvektorit. Asennuksissa on kuitenkin huomioitava kondenssiveden poisto ja 

putkiston sijoitus. 

Lattiaviilennys ei yksinään ole kustannustehokas ratkaisu, jos lämmitysratkaisuna käy-

tetään esimerkiksi lämmityspattereita. Jos kohteeseen on jo suunniteltu lattialämmitys, 

lattiaviilennys on mahdollista asentaa tähän samaan verkostoon, jolloin se voi olla jär-

kevä ratkaisu. Tällöin on kuitenkin kiinnitettävä huomiota lattiapinnan materiaaliin. Tämä 

ei saa olla hyvin eristävä, sillä se vähentää lattiaviilennyksen tehoa. Lattialämmityksessä 

ja -viilennyksessä on myös tavanomaista, että lattia tuntuu viileältä, jos huonelämpötila 

on säätöarvossaan ja järjestelmän venttiilit ovat kiinni. Tällöin verkostossa ei kierrä läm-

mintä vettä, mikä tietenkin tekee lattiasta viileän. Lisäksi lattialämmitys on hidas reagoi-

maan säätöjä tehtäessä, ja niiden vaikutus lämpötiloihin voi kestää jopa vuorokauden 

Järjestelmien hinnat syntyivät haastattelujen ja eri valmistajien hinnastojen avulla. Eri 

järjestelmien toteutuskustannuksien lisäksi on myös huomioitava niiden esteettiset arvot. 

Esimerkiksi lattialämmitys/-viilennys vapauttaa ikkunan edustan tavanomaiseen patteri-

lämmitykseen verrattuna tuoden tiloihin lisää käytettävää tilaa. Tällä on kuitenkin enem-

män lisäarvoa asukkaalle kuin rakentajalle. 
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Kylmäjärjestelmää suunniteltaessa on myös otettava huomioon kohteeseen haluttu si-

säilmastoluokitus. Sen mukaan määräytyy tarvittava jäähdytysteho sekä muut arvot. Li-

säksi sisäilmastoluokan ollessa S1 pitää jokaisen huoneen lämpötilojen olla asukkaan 

säädettävissä. 

Insinöörityössä esitetyt ratkaisut on tehty soveltaen koulussa opittuja tietoja ja taitoja 

sekä hyödyntäen alan kirjallisuuden ja luentomateriaalien tietoja. Työ voisi aiheeltaan 

kattaa paljon laajemman työn tai usean eri työn. 

7 Yhteenveto 

Työ tehtiin SRV Rakennus Oy:n pääkaupunkiseudun asuntotuotannon talotekniikka-

osastolle, joka keskittyy keskisuurien ja suurien asuinkerrostalokohteiden rakentami-

seen. Kohteiden talotekniikan suunnittelun ohjaus kuuluu kyseiselle yksikölle, ja insinöö-

rityön on ajateltu edistävän tämän toimintaa. Yrityksessä oli havaittu tarvetta selvittää 

mahdollisia keskitettyjä ratkaisuja asuinkerrostalokohteiden jäähdytykseen vuoden 2018 

kesän kuumuuden ja tästä johtuneiden asukkaiden aiheeseen liittyvien kyselyiden takia. 

Insinöörityön tavoite oli selvittää erilaisien keskitettyjen jäähdytysjärjestelmien toteutet-

tavuutta ja kustannuksia asuinkerrostalokohteessa, jossa ei ole mahdollista käyttää hy-

väksi kaukokylmää. Tämä selvitys toteutettiin kolmen eri järjestelmän osalta, jotka olivat 

patterimallinen puhallinkonvektori, jäähdytyspalkki ja lattiaviilennys. Työ toteutettiin pe-

rehtymällä alan kirjallisuuteen, internetaineistoihin ja laitetoimittajien tuote-esitteisiin. Li-

säksi työssä haastateltiin alan ammattilaisia. 

Työ toteutettiin suunnittelemalla valitun kohteen yhteen huoneistoon edellä mainitut jär-

jestelmät, laskemalla järjestelmään menevän tekniikan määrät ja tekemällä kustannus-

vertailu niiden välille. Nämä kustannukset on ilmoitettu työssä suhdelukuina. Lisäksi 

työssä on mietitty eri järjestelmissä toteutuksessa huomioitavia asioita sekä selvitetty 

kylmätekniikan teoriaa ja tietoa rakennusten vaatimuksista. 
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Lopputulokseksi työssä päästiin siihen, että lattiaviilennys on huoneistokohtaisesti ma-

teriaalikustannuksiltaan halvin ratkaisu, kun taas kattopalkit ovat toiseksi halvin ja puhal-

linkonvektorit kallein ratkaisu. On kuitenkin otettava huomioon, että kylmälaitos voi vai-

kuttaa materiaalikustannuksiin ja muuttaa näitä tuloksia. 

Jatkotutkimuksen aihetta työssä olisi kylmälaitoksen ja runkoputkien suunnittelu. Tämän 

avulla saataisiin tarkempi kuva oikeista kustannuksista, jotka eri järjestelmillä olisi. Jat-

kotutkimuksen aihetta olisi myös eri jäähdytysjärjestelmien vertailu, joka tässä työssä ei 

tarkemmin käsitelty. Lisäksi järjestelmien asennuskustannukset, hajautetun ja keskitetyn 

jäähdytysjärjestelmän vertailu ja energiakustannukset olisivat järkeviä jatkotutkimuksen 

aiheita. 
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