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Työn tarkoituksena on kertoa maalämpöpumppulämmitysjärjestelmän toteutuksesta yli 

100-vuotiaaseen turkulaiseen asunto-osakeyhtiöön (Wanha-Turku), johon kuuluu viisi 

kerrostalokiinteistöä.  Asunto-osakeyhtiössä on huoneistoalaa 3544 m². 

 

Työssä kerrotaan, kuinka maalämpöjärjestelmä on mahdollista toteuttaa kahdella erilai-

sella tavalla taloyhtiöön. Työssä selvitettiin, millaiset suoja-alueet lämpökaivot vaativat 

erilaisista kohteista ja miten suoja-alueet vaikuttavat lämpökaivojen sijoitteluun ja mää-

rään tontilla. 

 

Työssä esiteltiin, mitä lämmitystapoja huoneiston maalämpöpumppulämmitysjärjestel-

mässä voi olla ilman, että maalämpöpumpun hyötysuhde heikkenee. Erilaisten lämmi-

tystapoja vertailtiin ja punnittiin niiden hyötyjä ja haittoja. 

 

Opinnäytetyössä selvitettiin, kuinka huoneistokohtaiset lämpimänkäyttövedenvaraajat 

voidaan poistaa ja miten järjestelmä saadaan rakennuttua keskittäväksi järjestelmäksi 

huoneistojen ulkopuolelle tekniseen tilaan. Työssä otettiin esille asioita, joita täytyy 

huomioida taloyhtiön käyttövesiverkostoa uudelleen rakennettaessa. Työssä esitellään 

matalalämpötilaverkoston lämmönjakotapoja ja kerrotaan niiden toteutustavasta.  

 

Työssä käytettiin lähdeaineistona Ville Toiviaisen opinnäytetyötä, joka oli tehty samas-

ta asunto-osakeyhtiöstä toukokuussa 2012. Työn nimi on Asunto-osakeyhtiön energiata-

louden kehittäminen. Opinnäytetyön lähtötiedot on kerätty asukaskyselyiden ja isän-

nöitsijän tietojen perusteella. 

 

Tällä hetkellä taloyhtiön kiinteistöt lämpiävät pääasiassa suoralla sähkölämmityksellä ja 

osassa huoneistoissa on myös takkalämmitysmahdollisuus. Kiinteistöissä on painovoi-

mainen ilmanvaihto. Taloyhtiössä on huoneistokohtaiset lämminvesivaraajat, jotka ovat 

käytössä reilusti ylimitoitettuja. 
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MÄNTYVAARA, AARRE:  

Geothermal heating system for the technical implementation of residential housing 

company 
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Bachelor's thesis 36 pages, appendices 4 pages 
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The purpose of this thesis is to explain the technical implementation of the geothermal 

heating system for a residential housing company. The residential housing company is 

100 years old and the name of the residential housing company is Wanha-Turku. The 

apartment area is 3544 m².  

 

This work will tell how geothermal heating system could be implemented in two differ-

ent ways. The work will also explain what the refuge-areas for geothermal drill holes 

are and what influence do the placement of geothermal drill holes and how many geo-

thermal drill holes may be drilled on a plot. 

 

The work will tell how domestic hot water boiler can be taken out of the apartment and 

how to build a central system outside the apartment. The work tells what must be taken 

into account when a domestic water network is built again.  

 

This work presents low-temperature network heat distribution methods and how they 

can be installed.   

 

An earlier thesis on the same residential housing company was used as source material 

in this work. The thesis was written by Ville Toiviainen.  The name of the thesis is En-

ergy-economic development of residential housing company, case Wanha-Turku. The 

source material has been collected from population surveys and house manager’s data in 

2012. 

 

At the moment, the buildings of the residential house company are heated with direct 

electric heating, and there is a fireplace in some apartments. Buildings have a natural 

ventilation. Every apartment has its own domestic hot water boiler, and many of the 

ones that are being in use are well oversized. Hot domestic water boilers would be pre-

ferred to be installed for the heat distribution in the room, instead of apartment boilers 

in the residential housing company. 

 

 

 

Key words: geothermal heat, geothermal drill hole 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

 

Opinnäytetyössä käsitellään taloyhtiötä nimeltään As Oy Wanha-Turku, jonka ensim-

mäinen rakennus on valmistunut 1909. Tutkimuskohde sijaitsee osoitteessa Sirkkalan-

katu 24, 20700 Turku. Taloyhtiön muodostaa viisi asuinkerrostaloa. Huoneistoalaa on 

yhteensä 3544 m² ja tontin pinta-ala on 3099 m². Isännöitsijän todistukseen on merkitty 

48 asuntoa ja 8 liikehuoneistoa. 

 

Rakennuksissa on painovoimainen ilmanvaihto. Jokaisessa huoneistossa tuotetaan läm-

minkäyttövesi sähköisellä käyttövesivaraajalla. Asuinkerrostaloihin ollaan vaihtamassa 

lämmitysmuotoa suorasta sähkölämmityksestä maalämpöjärjestelmään. Sähköiset käyt-

tövesivaraajat haluttaisiin myös ottaa huoneistoista pois. 

 

Asukkaille on tehty kysely helmikuussa 2012, jolloin myös kyselyn yhteydessä on tehty 

energian- ja vedenmittaus kulutustietojen tiedustelua. Asukaskyselyn yhteydessä asuk-

kaita oli pyydetty arvioimaan asuntonsa sähkön ja myös polttopuiden kulutusta. Lämmi-

tystavan muutosta asuntoihin on toivonut 47 % vastaajista. Energiankulutuskyselyihin 

vastasi 31 % asukkaista. 

Lämmitysmuoto halutaan vaihtaa suorasta sähkölämmityksestä ympäristöystävällisem-

pään muotoon. 

 

1.2 Tavoite ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena on määrittää kuinka yli 100 vuotiaiseen taloyhtiöön voidaan toteuttaa 

maalämpöpumppujärjestelmä. Tässä työssä ei ole tarkoitus tehdä tarkkoja mitoituksia 

eikä suunnitelmia. Laskelmat tässä työssä vain havannoillistavat, kuinka maalämpöjär-

jestelmä voidaan toteuttaa ja mitä ongelmia voi tulla maalämpöpumppujärjestelmää 

toteuttaessa. Työssä ei kerrota, mitä museohistoriallisia asioita täytyy ottaa huomioon 

maalämpöpumppujärjestelmää toteuttaessa.   
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1.3 Työnsuoritus 

 

Työn tehtävänä oli määrittää, kuinka lämmitysjärjestelmä vaihdetaan suorasta sähkö-

lämmityksestä maalämpöjärjestelmään. Työssä kerrotaan kahdesta mahdollisesta toteu-

tustavasta maalämmön kohdalla ja tutkitaan, onko lämpökaivojen poraaminen tontille 

mahdollista tontin koon perusteella.  

 

Keväällä 2013 käytiin tutustumiskäynnillä taloyhtiössä, jossa tarkkailtiin piha-alueen 

muotoja ja kaltevuuksia, sekä tontin pinta-alaa kokonaisuudessaan. Taloyhtiössä tarkas-

teltiin porraskäytäviä ja varastotiloja, jonne mahdollisesti voitaisiin rakentaa lämmönja-

kohuoneita uudelle maalämpöjärjestelmälle. Huoneistossa katsottiin varteen otettavia 

lämmönjakomahdollisuuksia. 
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2 TALOYHTIÖN TIEDOT 

 

2.1 Yhtiöntiedot 

Taloyhtiön tiedot on otettu isännöitsijäntodistuksesta ja Ville Toiviaisen opinnäytetyös-

tä, tiedot ovat Taulukko 1:ssä. 

 

Taulukko 1. Taloyhtiöntiedot 

Kiinteistö:     

Yhtiö  As Oy Wanha-Turku   

Kiinteistö Kiinteistö 855-002-0011-0001-4 

Tontti Oma, 3099 m²   

Kunta Turku   

Kaupunginosa II-kaupunginosa   

kortteli 11   

Tontti 1   

Osoite Sirkkalankatu 24, 20700 Turku 

LY-Tunnus 0571894-3   

  
 

  

  
 

  

Rakennukset: 
 

  

rakennustyyppi Puutalo/kerrostalo   

Rakennusvuosi 1909/1985   

Kiinteistönikä 104 v (2013)   

Rakennuksia 5 kpl   

Asuntoja  48 kpl   

Huoneistoala 3544 m²   

lämmitysjärjestelmä sähkölämmitys/sähköpatterit 

ilmanvaihto Painovoimainen ilmanvaihto 

 

 

2.2 Kulutustiedot 

 

Käyttöveden kulutus on ollut 3115 m³ vuodessa isännöitsijän todistuksen mukaan vuon-

na 2010. Asukkaita taloyhtiössä on 136 henkilöä, jolloin henkilökohtainen kulutus on 

keskimäärin 63 litraa vuorokaudessa. Lämpimänkäyttöveden kulutuksen arvioidaan 

olevan 40 % kokonaisveden kulutuksesta, joka on motivan esittämän arvion mukainen. 

Lämpimänkäyttöveden kulutus vuorokaudessa on noin 25 litraa henkilöä kohden, kun 

lasketaan kokonaiskulutuksesta motivan arvion mukaisesti. Lämpimänkäyttöveden va-

raajaksi riittää 3,5 m³, jos varaaja mitoitettaisiin tämän perusteella. Lämpimänkäyttöve-

den varaaja suositellaan mitoitettavaksi vähintään siten, että henkilökohtainen kulutus 

lämpimällä käyttövedellä on 50 litraa vuorokaudessa. (V. Toiviainen) 
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Asukaskyselyn perusteella sähkönkulutus oli keskiarvoltaan 15 asunnon osalta 15 276 

kWh/asunto. Tällöin asuntoneliötä kohden kulutus taloyhtiössä on 166 kWh/m². Oletuk-

sena arvioidaan, että sähkönkulutuksesta 60 % kuluu lämmittämiseen, joka on motivan 

esittämä arvio lämmitysenergian osuudeksi kokonaissähkönkulutuksesta kiinteistössä. 

Tähän vielä huomioidaan taloyhtiön sähkönkulutus yleistiloissa, mikä on 61 660 

kWh/v. 

 

Lämmittämiseen käytettävä energiamäärä 331,7 MWh saadaan, kun huoneistonpinta-ala 

2959 m² ja kiinteistön kokosähkönkulutus arvio 166 kWh/m² kerrotaan keskenään ja 

lisätään taloyhtiön sähkönkulutus yleistiloissa 61 660 kWh/v. Kokonaissähkönkulutuk-

sesta taloyhtiössä kerrotaan 60 % saadakseen lämmitysenergian osuus motivan arvion 

mukaan. (V. Toiviainen) 

 

    (   
   

  
               

   

 
)                        
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3 LÄMPÖKAIVOT 

 

3.1 Lämpökaivon tilaajan muistilista 

 

Ennen rakentamista selvitetään kohdekunnasta, onko lämpökaivojen rakentamista rajoi-

tettu jollain tavalla. Tietoa voidaan saada esimerkiksi ympäristönsuojelumääräyksistä, 

rakennusjärjestyksistä tai sitä voi kysyä kunnan rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvon-

nasta tiedetään myös tarvitaanko lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen lupa. Uusia taloja 

rakennettaessa tarvitaan rakennuslupa, jonka yhteydessä käsitellään myös lämmitysjär-

jestelmää. Maalämpöpumppulämmitys hankkeesta kannattaa keskustella naapureiden 

kanssa. Mikäli naapureilla on maalämpö, kannattaa kysellä myös heidän kokemuksiaan. 

(YO- lämpökaivo.2009.) 

 

Lämpökaivon sijoituksessa on otettava huomioon sitä rajoittavat tekijät, kuten lähellä 

sijaitsevat lämpökaivot, talousvesikaivot, vedenottamot, mahdolliset maanalaiset 

rakennelmat, etäisyydet rakennuksiin ja jätevedenpuhdistamoihin. 

(YO- lämpökaivo.2009.) 

 

Lämpöpumppulämmitysjärjestelmää toteuttaessa on syytä käyttää päteviä asentajia ja 

porareita, jotka omaavat kokemusta. Lisätietoa alan yrityksistä saa mm. Suomen Läm-

pöpumppuyhdistys SULPU r.y:stä sekä Suomen Kaivonporausurakoitsijat Poratek 

r.y.:stä, johon alan ammattilaiset ovat liittyneet noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. 

(YO- lämpökaivo.2009.) 

 

Lämpöpumppua hankkiessa otetaan yhteyttä lämpöpumppu toimittajaan ja pyydetään 

tarjous kohteesta. Tarjous kannattaa pyytää useammalta toimittajalta. Kilpailuttaessa 

maalämpöpumppujärjestelmää urakoitsijalta kannattaa pyytää hankkeesta kokonaistar-

jouksia, joka sisältää kaiken työn ja materiaalit alusta loppuun. Lämmitysjärjestelmää ei 

kannata kilpailuttaa erikseen porausurakoinnin ja kiinteistön sisäpuolisia asennuksien 

osalta, koska maalämpöurakoitsijalta saatuja kokonaishintaisia tarjouksia on helppo 

vertailla keskenään ja kun vielä kustannukset on eritelty urakan osa-alueista, jolloin 

tiedetään paremmin mistä maksetaan ja asiakkaan ei tarvitse olla niin tietoinen, kuinka 

monelta eri alan urakointi firmoista tarjouksia tarvitsee pyydellä. (YO- lämpö-

kaivo.2009.) 
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Rakennusvaiheessa tiedotetaan naapureille melusta ja pölystä aiheutuvista työvaiheista, 

naapurisovun ylläpitämiseksi. Urakoitsijan kanssa sovitaan, minne tai missä kivipöly 

kerätään tontilla. Asiakkaan kannattaa varautua yllättäviin ongelmatilanteisiin ja mah-

dollisesti asioiden hoitamiseen urakoitsijan kanssa. Esimerkiksi jos kallioperässä on 

paineenalaista vettä, joka voi porauksen aikana purkautua suurina määrinä porareiästä. 

Tällöin on mietittävä, minne vesi voidaan johtaa aiheuttamatta mitään vahinkoa. (YO- 

lämpökaivo.2009.) 

 

3.2 Lämpökaivojen mitoitus 

 

Mitoitusvastuu on yleensä lämpöpumpun toimittajalla. Mitoituksessa huomioidaan pai-

kalliset olosuhteet; pohjavesiolosuhteet ja maakerrokset. Mitoituksessa huomioidaan 

kokonaissyvyys ja aktiivisyvyys, jossa kerääjäputket ovat vedessä.  

 

Aktiivireiän syvyys ylitetään aina vähintään 10 metrillä ja ylipitkä maaosuus huomioi-

daan aina, mikä on ennen kalliota oleva maaosuus. Lämpökaivon syvyyden ylittäessä 

200 metriä, jolloin tarvitaan kaksi tai useampi lämpökaivo. Lämpökaivon aktiivireiän 

syvyydellä tarkoitetaan väliä, joka on kymmenen metriä pohjasta, veden pinnan korkeu-

teen saakka lämpökaivossa. (LPjarsuunnittelu) 

 

Lämpökaivojen mitoituksen perustana kohteessa voidaan käyttää vuotuista lämmi-

tysenergiankulutusta, jonka muodostavat lämmityksen ja lämpimänkäyttöveden tarvit-

sema energiamäärä sekä toisena mitoitusperusteena voidaan käyttää taloyhtiön tarvitse-

van lämmitystehon mukaan. (LPjarsuunnittelu) 

 

3.2.1 Energiantarpeen mukainen mitoitus:  

 

Taloyhtiön lämmitysenergian tarve on 331,7 MWh/a ja käytämme kohteeseen lämpö-

pumpulle lämpökerrointa 4, joka on hyvin mahdollista saada nykyajan maalämpöpum-

puista. Nykypäivänä lämpöpumppuvalmistajat lupaavat lämpöpumpuille lämpökertoi-

meksi yleensä 3,5-5. Kaavassa(1) 0,75 oleva arvo saadaan alla olevasta taulukosta, mikä 

tarkoittaa ilmaisenergian osuutta lämpöpumpulla lämmittäessä. (Taulukko 2. Lämpöker-

toimien osuus energiaosuuksiin.) (LPjarjsuunnittelu) 
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 Kaavassa (1) lasketaan kaivosta kerättävä energia määrä.  

                                (1) 

 

 

 

     

Kaivon aktiivinen syvyys saadaan laskettua kaavalla(2) 

           

   
   

 

                  (2) 

 

Kaavassa (2) 50 kWh/m on arvioitu lämpökaivosta saatavaan energiamäärään. Jolloin 

200 metrin lämpökaivoja kohdetontilla tarvitsisi olla noin 13 kappaletta. (LPjarjsuunnit-

telu) 

 

3.2.2 Lämmitystehon mukainen mitoitus:  

 

Rakennuksen huoneistoala on n. 3544 m² ja huonekorkeus on liki kolme metriä. Huo-

neisto tilavuus tällöin on 10 632 m³. 

 

Vanhoille asuinkerrostaloille, jotka on rakennettu ennen 1979, mitoitustehona voitaisiin 

käyttää LVIS- kalenterin mukaista 20-28 W/m³. Tässä tapauksessa käytetään mahdolli-

simman suurta mitoitusarvoa, koska tarkkoja laskelmia tai mittaustuloksia ei ollut saa-

tavavilla.  Kokonaismitoitustehoksi saadaan 297,7 kW. Mitoittaessa osatehopumppua, 

Taulukko 2. Lämpökertoimien osuus energiaosuuksiin (LPjarjsuunnittelu) 
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joka mitoitetaan vastaamaan 60-85% kokonaistehosta, jolloin pahimmilla pakkasilla 

joudutaan käyttämään lisälämmönlähdettä. Osatehoisen maalämpöpumpun tehon tar-

peeksi saadaan 176,1 kW:a, joka on mitoitettu 60 %:n osateholle. Lämpökaivon syvyy-

deksi porattaisiin 4154 metriä, kun kaivosta saatava teho on aktiivisyvyyttä kohti 43 

W/m LVIS- kalenterin mukaan. Tämä tarkoittaa, että 200 metrisiä kaivoja tarvitaan noin 

21 kappaletta.  

 

Lämpökaivojen mitoitusesimerkin tarkoituksena oli vain havainnollistaa mitoitustavat. 

Lähtötietojen perusteella kulutustiedoista ei ole varmaa tietoa pitävätkö ne paikkaansa, 

koska lähtötietoina oleva 337,1 MWh on saatu kertomalla taloyhtiön kokonaisener-

giamäärä motivan arvion 60 % mukaan, josta on saatu lämmitykseen käytettävä ener-

giamäärä. Mitoituksen perusteella tontille pitäisi yrittää sijoittaa 21 lämpökaivoa normi-

en ja ehtojen mukaisesti. Lämpökaivojen sijoituksesta kerrotaan lisää kappaleessa 4.3. 

 

3.3 Lämpökaivojen sijoitusmahdollisuus ja luvat 

 

Lämpökaivot sijoitetaan yleensä rakennuksen ulkopuolelle, jotta myöhempi huolto kai-

voihin olisi mahdollista. Lämpökaivot porataan suosituksena vähintään 20 metrin välein 

toisistaan, mikäli kyseessä ei ole vinoreikä. Vinoreikien keskeinen asteisuus on yleensä 

25-30 astetta, silloin kun poraus aloitetaan samasta paikasta (Kuva 1). Mutta jos kaivot 

ovat etäämmällä toisistaan silloin asteisuus voi olla pienempi. (YO- lämpökaivo.2009) 

 

 

Kuva 1. Porareikien asteisuus kulma. 

 

Turun seudulla vaaditaan lämpökaivojen poraamiseen toimenpidelupahakemusta ennen 

porauksien aloittamista. Hakemuksen liitteenä on toimitettava putkijohtokartta, poraus-

selvitykset, naapureiden lausunnot, rakennuslupakansio. (Turku.fi) 
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Johtokarttana tulee olla asemapiirros kahtena kappaleena, joissa on mittakaava näkyvis-

sä. Seuraavat asiat ovat ilmettävä johtokartasta: (Turku.fi) 

 

 kuten kaivojen halkaisijat, 

 kaivojen etäisyydet erikohteista, 

 kaivojen syvyys (jos tiedossa), 

 kaivojen kaltevuudet tai suuntauskulmat. 

 Johtokartta saa olla enintään 1 kuukauden vanha. 

 

Johtokartan saa tilattua Turun kaupungin verkkosivuilta. Huomioitavana asiana on, että 

johtokartassa ei näy mahdollisesti kaikkien toimijoiden johdot. Kartasta puuttuvista 

johdoista saa mukaansa listan noudattaessa johtokarttaa. Lisäksi porakaivon tiedot tulee 

koota lupakansioon.  

 

Selvityksessä tulee mainita pääsuunnittelija, rakennuspaikan hallinnasta, nimenkirjoi-

tusoikeudesta (jos hakijana on yritys) ja asunto-osake yhtiön päätös hakea lupaa eli yh-

tiökokouksen tai hallituksen päätöspöytäkirja. 

Pääsuunnittelijana voi olla, joka omistaa C-luokan pätevyyden ja (voi olla pääsääntöi-

sesti hakija) jonka allekirjoitus tulee olla mukana lupahakemuksessa.  

 

Naapurin lausunnoksi tarvitaan lisäksi kirjallinen suostumus, mikäli lämpökaivon paik-

ka on minimietäissyyttä lähempänä naapurin rajaa. Minimietäisyydet erikohteista on 

esitetty Taulukko 3 

Taulukko 3. Turun kaupunki suosittelee lämpökaivoille minimi etäisyydet erikohteista. 

Kohde 
Suositeltava minimietäi-
syys 

    

Lämpökaivo 20 m 

Porakaivo 40 m 

Rengaskaivo 20 m 

Rakennus 3 m 

Tontin raja 10 m 

Kiinteistökohtainen 
jätevedenpuhdistamo 

Kaikki jätevedet 30 m, 
harmaat jätevedet 20 m 

Viemärit ja vesijohdot 5 m 

Puisto Ei erityisvaatimuksia 

Kadun reuna 4 m 
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3.4 Normilämpökaivon rakenne 

 

Normilämpökaivon tulee olla halkaisijaltaan vähintään 130 mm. Suojaputkea käytetään 

estämään maavesien ja kallion irtoaineksien pääsyä porakaivoon. Suojaputki upotetaan 

suoraan kiinteään kallioon 1-6 m. (YO 2009, lämpökaivo) 

 

Muovista suojaputkea käytetään, jos maata on yli 3 metriä. Seinämävahvuuden tulee 

olla ulkopuolisen rasituksen kestämä, vahvuuden tulisi olla vähintään 6,2 millimetriä. 

Materiaalina käytetään polyeteeniä. Muovinen suojaputki tiivistetään kallioon joko be-

tonoimalla, kiristämällä kallioon tai laajenevalla tiivistys aineella. (YO 2009, lämpö-

kaivo) 

 

Teräksistä suojaputkea käytetään aina jos maa-ainesta on yli 3 metriä ja suojaputkea 

käytetään maa-aineksen ja rikkonaisen pintakallion putkitukseen. Teräsputken luokitus-

vaatimus tulisi olla vähintään Fe37. Teräsputken seinämävahvuus oltava vähintään 4,5 

millimetriä. Teräksinen suojaputki voidaan tiivistää betonoimalla, manklaamalla, kiris-

tämällä kallioon tai laajenevilla aineilla. (YO 2009, lämpökaivo) 

 

Lämpökaivo myös vesieristetään vähintään 6 metrin matkalta, vesieristyksellä estetään 

pintavesien valuminen lämpökaivoihin ja toisinpäin, jotta kaivosta ei tule vettä pinta-

maalle. Lisäveloituksen hinnalla vesieristystä voidaan tehdä pidemmällekin tarpeen 

vaatiessa. Muovisen vesieristysputken on oltava vähintään 5 millimetriä tai paineluokan 

tulee olla 6 bar. (YO 2009, lämpökaivo) 

 

Lämmönkeruuputkisto on halkaisijaltaan yleensä 40 millimetrin polyeteeniputkea. Kal-

lioperään asennettava polyeteeniputki tulee olla luokaltaan PEM 6,3. Putkiston tulee 

olla SFS-standardoitu tai vastaavasti valmistettu ja valvottu putki. (YO 2009, lämpö-

kaivo) 
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Lämmönkeruuliuoksen on siedettävä -17 °C:ta jäätymättä. Liuoksen täytyy olla ympä-

ristöhallinnon vaatimuksen mukaisia hyväksyttyjä liuoksia. (YO 2009, lämpökaivo) 

 

Liittiminä verkostossa käytetään sinkkikadon kestäviä messinkiliittimiä tai hyväksyttyjä 

muoviliittimiä. Lämpökaivon vettä ei tule käyttää talousvetenä. Porakaivo täytetään 

vedellä, mikäli se ei täyty itsestään. (YO 2009, lämpökaivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Normilämpökaivon rakenne (Ympäristö-

opas 2009. lämpökaivo) 
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3.5 Dokumentointi ja arkistointi 

 

Lämpökaivon tekijän tulisi arkistoida lämpökaivon tiedot seuraavasti: 

 Kertoa porauspaikan osoite,  

 Kaivojen määrä 

  Kaivojen poraussyvyydet. 

 Kertoa mikäli kaivo on porattu vinoreiäksi, sen suuntaus ja asteisuus. 

 Lämmönkeruuliuoksen laatu ja sen pakkasen kestävyys kyky. 

 Keruupiirin koeponnistusraportti kuittauksineen.  

 Keruupiirin valmistuspäivä.  

 Yrityksen ja kaivontekijän kuittaukset. 

 

Jokaiselle normilämpökaivon asiakkaalle lähetetään yhtenäinen raportti, joka sisältää 

edellä mainitut tiedot. 

 

3.6 Lämpökaivon takuu 

 

Normilämpökaivoille annetaan viiteen vuoteen materiaali- ja toimintatakuu. Takuu ei 

koske normilämpökaivojen mitoitusta. 
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4 LÄMMITYSRATKAISUN VAIHTOEHDOT 

 

As. Oy Wanha-Turku:ssa on monia tilavia varastotiloja, jotka mahdollistavat, että tilois-

ta voidaan rakentaa lämmönjakohuoneita tarpeen vaatiessa. Taloyhtiöön on mahdollista 

rakentaa yksi yhteinen lämmönjakohuone tai jokaiseen taloyhtiön kiinteistöön rakenne-

taan oma lämmönjakohuone.  

 

Lämmönjakohuoneessa tarvitsee olla riittävästi tilaa maalämpöpumpulle, lämmitysver-

koston puskurivaraajille, käyttövesivaraajille sekä sähkökattilalle, joka toimii varaläm-

mönlähteenä maalämpöpumpun ollessa vikatilassa. 

 

4.1 Yhteinen maalämpöpumppu taloyhtiöön 

 

Maalämpöpumppujärjestelmä asennetaan yhteen taloyhtiössä olevaan kiinteistöön, josta 

lämpö jaetaan muihin kiinteistöihin kaivantoihin asennettavia putkia pitkin. Kaivannois-

ta johtuvaa lämpöhäviöitä laskelmissa ei ole huomioitu, joten maalämpöpumpun läm-

pökerroin alentuu tästä johtuen. Kaivantojen ongelmaksi voi koitua pihan kallioperä, 

joka on pinnan läheisyydessä. Pihamaalla ajetaan kulkuneuvoilla, jotka aiheuttavat 

kuormitusta väliputkikaivantoihin ja tarvittaisiin laajalle alalle massiivisia routasuojauk-

sia. Kallion louhinnasta ja muista työstöistä tulee myös merkittäviä lisäkustannuksia.  

 

Taloyhtiössä olisi vain yksi lämmönjakokeskus, josta järjestelmän toimivuutta olisi hel-

posti seurattavissa. Lämmitysjärjestelmän säädettävyys ja ohjattavuus olisivat yhdessä 

keskitetyssä paikassa, joka helpottaisi isännöitsijän töitä taloyhtiössä. 

 

Lämmönjakohuoneeseen tai sen läheisyyteen asennetaan lämpimänkäyttöveden varaa-

jia, joiden tilavuus tarvitsee olla noin 6 m³ yhteensä, jotta taloyhtiön asukkailla olisi 

riittävästi lämmintä käyttövettä. Todellisten kulutustietojen mukaan päivittäinen veden-

kulutus taloyhtiössä on 65 dm³ vuorokaudessa, josta 40 % on lämmintä käyttövettä, joka 

on motivan arvioihin perustuva. Päivittäinen lämpimän käyttöveden kulutustaloyhtiössä 

on 25 dm³ päivässä, joka on keskivertoa alhaisempi kulutus. Taloyhtiön nykyiseen kulu-

tukseen riittäisi 3,5 m³ käyttövesivaraaja.  
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4.2 Rakennuskohtainen maalämpöpumppu 

 

Taloyhtiön jokaiseen kiinteistöön asennetaan oma maalämpöpumppujärjestelmänsä, 

joihin kytketään tarpeelliset lämminkäyttövesivaraajat sekä lämmitysverkoston puskuri-

varaajat. Kiinteistökohtaisella maalämpöpumppujärjestelmällä vältetään kiinteistöjen 

ulkopuolella olevien siirtoputkien kohdalta syntyviä lämpöhäviöitä, jolloin lämmityste-

holaskelmat osuvat paremmin kohdilleen. Lämpöhäviöitä ei ole laskelmissa huomioitu 

mitenkään. Jokaista kiinteistöä joudutaan seuraamaan ja ohjamaan tarvittaessa erikseen, 

kuin keskitetyssä lämmönjakomallissa, koska taloyhtiössä on tällöin viisi erillistä läm-

mönjakohuonetta. Lämpöpumppujen hankintakustannukset kokonaisuudessa ovat suu-

remmat lämpöpumppujen suuremman lukumäärän takia. 

 

4.2.1 Käyttövesivaraajan mitoitus 

 

Suomenrakentamismääräys kokoelman osan D3:n mukaan asuinkerrostalon keskimää-

räinen vedenkulutus on 600 dm³/(m² a). Tällöin päivittäinen lämpimänkäyttöveden tarve 

koko taloyhtiössä olisi 5907 litraa, kun huoneistoalaa on 3544 m². Taloyhtiön yhteiseen 

lämmönjakohuoneeseen tarvittaisiin silloin 6 m³ varaajatilavuus.  

 

Mikäli taloyhtiössä on kiinteistökohtainen lämmitysjärjestelmä, eikä keskitetty järjes-

telmä, tällöin kiinteistökohtaisiin lämmönjakohuoneisiin mitoitettaisiin omat käyttö-

vesivaraajat rakennusmääräyksen ehdotuksen mukaisesti 600 dm³/(m² a) kiinteistön 

huoneistoalaan perustuen.   
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5 LÄMMITYSVERKOSTON SANEERAUS 

 

Lämpöputket asennetaan lämmönjakohuoneesta kellareiden ja porraskäytävien kautta 

huoneistoihin. Huoneistoissa lämpöputket kytketään haluttuun lämmönjakomenetel-

mään. Eri huoneistoissa voi olla erilaiset lämmönjakotavat, mutta yleensä koko kiinteis-

töön varustetaan samanlainen lämmönjakotapa. Kiinteistön ylläpitäjän on paremmin 

perillä samanlaisista lämmönjakomenetelmistä taloyhtiössä, mikä helpottaa huoltotehtä-

viä. Samanlaiset lämmitystavat eivät aiheuta vaikeuksia tilata huoltoja huoneistossa 

oleviin lämmitysjärjestelmiin ja isännöitsijän ei tarvitse erikseen tietää, mikä lämmön-

jakotapa on missäkin huoneistossa asennettuna.  

 

Huoneistoihin jätettäisiin nykyisiä sähkölämmityspattereita varalämmityslähteeksi, kos-

ka tontin koon takia ei ole mahdollista saada porattua tarpeellisia määriä lämpökaivoja, 

jolloin riittävää lämmitystehoja ei välttämättä tulla saavuttamaan kovilla pakkasilla.  

 

Lämmitysverkoston mitoituslämpötilaksi voidaan suunnitella maalämpöpumppujärjes-

telmässä menoveden lämpötilaksi 30- 45 °C:ta. Meno- ja paluuveden lämpötilaero olisi 

yleensä 5-10 °C.  Näillä mitoituslämpötiloilla voidaan suunnitella ja toteuttaa huoneis-

toihin matalalämpötilaverkosto, sekä kunkin asukkaan haluamansa mukaisen lämmityk-

senjakotavan. Lämmönjakomenetelmiä on patterilämmitys, joka edellyttää matalaläm-

pöpattereita matalalämpöverkostosta johtuen koko taloyhtiössä. Muita lämmitysmene-

telmiä ovat lattialämmitys sekä kattosäteilylämmitys.  

 

5.1 Patterilämmitys 

 

Patterilämmitysjärjestelmässä suositellaan asennettavaksi matalalämpöpattereita nor-

maaleihin radiaattori- ja konvektori pattereihin verrattuna, jotta saadaan tiputettua mitoi-

tuslämpötilaa. Tämän avulla saadaan lämmitysjärjestelmän lämpökerrointa nostettua 

paremmaksi. Lämpöpumppuvalmistajien esitteissä on parempi lämpökerroin matala-

lämpöisemmälle verkostolle kuin korkeampilämpöiselle verkostolle. 

 

Lämpöpatterit pyritään sijoittamaan huoneisiin siten, että ilman lämpötila olisi tasainen 

kaikkialla huoneessa ja lämpösäteily ei vaihtelisi kovin paljon. Hyvään lopputulokseen 

päästään, kun (matala)lämpöpatterit asennetaan ikkunoiden alle ja ikkunan levyisenä 
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(Kuva 3.), estämään tulevan kylmänvedon tunteen ikkunoiden läheisyydestä. (O. Sep-

pänen) 

 

 Matalalämpöpatterit mukautuvat nopeasti lämpötilan muutoksiin huoneistossa verrattu-

na lattialämmitysjärjestelmään. Lattialämmitysjärjestelmä varastoi lämpöä massiiviseen 

lattiaan, jolloin se on hitaampi jäähtymään ja reagoimaan lämpötilan muutoksiin, kuten 

kevät auringon aiheuttamaan lämmittämiseen. Tämän ansiosta matalalämpöpattereilla 

energiansäästö voi olla jopa 15 %.  (PURMO).  

 

Kuva 3. Patterit ikkunan alla ja ikkunan levyisinä (PURMO) 

 

5.2 Lattialämmitys 

 

Taloyhtiöön voidaan myös toteuttaa vesikiertoinen lattialämmitys, joka edellyttää huo-

neiston asukasta varautumaan enemmän rakenteellisiin muutoksiin. 

 

Viihtyisyyssyistä lattian pintalämpötila 29 °C:ta ei saisi ylittyä. Lattialämmitys poistaa 

lattiasta kylmänlattian aiheuttamat ongelmat ja parantaa viihtyvyyttä tasaisella lämpöti-

lajakautumalla pystysuunnassa. (O. Seppänen) 

 

 Joidenkin mielestä lattialämmitys on visuaalisesti parempi lämmitysmuoto ja huollol-

taan helpompi kuin patterilämmitys tai kattolämmitys, koska lattialämmitystä ei tarvitse 

siivoilla ja putsailla, kuten pölyä keräileviä lämmönjakolaitteita. 
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5.3 Kattolämmitys 

 

Kattolämmitys toimii osittain lattialämmityksen tavoin. Lämmin katto lämmittää myös 

lattian lämpösäteilyn ansiosta, koska lämpösäteily muuttuu lämmöksi kohdatessaan 

kiinteän esteen. Kattosäteilylämmitys toimii hyvin matalalämmitysverkostossa, koska 

kattolämmityksessä on samat mitoituslämpötilat kuin lattialämmityksessä.  

 

Kattolämmitys ei välttämättä kelpaa kaikille visuaalisen ilmeen takia, saneerauskohteis-

sa joudutaan joko roikottamaan säteilijöitä katosta vapaasti kuten (Kuva 5) tai voidaan 

huonekorkeutta muuttamalla integroida kattosäteilijät uuteen kattopintaan, joka on visu-

aalisesti hieman paremman näköinen (Kuva 4).   

 

 

 

Kuva 5.Kattosäteilijät roikkuvat vapaasti katosta (Itula, Carboline-paneeli) 

Kuva 4. Kattosäteilijä integroituna kattorakenteisiin (Itula) 
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Kattolämmitystä voidaan myös käyttää kesäaikana jäähdytyksen yhteydessä. Jäähdytys-

tä on mahdollista hyödyntää ns. ilmaisella maakylmällä tai maaviileällä. Kesäaikana 

lämpökaivosta saatava maapiirin nesteen lämpötila olisi n. 5-7 °C, joka saataisiin hyö-

dynnettyä jäähdytyksessä lämmönsiirtimen avulla. Lämmönsiirtimenä olisi maapiirin ja 

lämmitysverkoston välissä, jolloin lämmitysverkkoa saadaan hyödynnettyä jäähdytys-

verkostona. Lämmönsiirtimestä jäähdytysverkkoon lähtevä lämpötila tulisi olla 17 °C, 

jotta vältyttäisiin putkiston ja säteilijöiden kondensoitumiselta. 

 

Talviaikana olisi varmistettava tarpeellisilla määrillä sulkuventtiileitä, että kyseisessä 

lämmönsiirtimessä ei kierrä neste, jotta ei jäähdytetäisiin turhaan lämmityskaudella 

lämmitysverkoston lämpötilaa ja samalla lämmitettäisiin lämpökaivoa turhaan heikentä-

en mahdollisesti lämpökertoimen hyötysuhdetta ja energiansäästötavoitteita. 
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6 KÄYTTÖVESIVERKOSTON SANEERAUS 

 

Taloyhtiön asukkaiden toivomuksesta saneerauksen yhteydessä poistettaisiin huoneisto-

kohtaiset lämpimän käyttöveden varaajat ja investoidaan keskitettyyn lämminvesivaraa-

ja järjestelmään. Tällä hetkellä jokaisessa huoneistossa on oma lämminvesivaraaja, joi-

den tilavuus on 300 litraa. Taloyhtiössä on 48 huoneistoa, jolloin pelkkien huoneistojen 

lämminvesivaraajien tilavuus kokonaisuudessa on jo 14,4 m³, unohtamatta että jokaisel-

la saunaosastollaan on myös lämminvesivaraaja, kun koko taloyhtiön tarvitsema päivit-

täinen lämminkäyttövesivaraus mahtuu 6 m³ varaajaan.  

 

Maalämpöpumppu-urakan yhteydessä uudet putket tuodaan lämmönjakohuoneesta kel-

lareita ja porraskäytäviä pitkin huoneistoihin. Uudet putket voidaan helposti liittää van-

hoihin avonaisiin putkiin, jotka jäävät valmiiksi huoneistoon, kun huoneistokohtainen 

käyttövesivaraaja poistetaan.  

 

Koska kyseessä tulee olemaan uuden käyttövesiverkoston rakentaminen, jolloin suomen 

rakentamismääräyskokoelma D1 (2010) määrää asentamaan huoneistokohtaiset vesimit-

tarit. Vesimittarit on asennettava siten, että ne on helposti asennettavissa, luettavissa, 

huollettavissa ja vaihdettavissa. Vesimittarit asennettaan kylmään ja kuumaan käyttöve-

den putkeen porraskäytävään ennen kuin putket menevät huoneiston puolelle. 

(D1,2010) 

 

Kiinteistöihin on myös asennettava lämpimänkäyttöveden kiertojohto, koska odotusaika 

ei saa olla kaukaisimmalla vesipisteellä liian pitkä. Odotusaika tällöin saa olla enintään 

10 sekuntia, joka lukee rakentamismääräyskokoelman D1 ohjeissa. Suomen rakenta-

mismääräys kokoelman määräyksessä lukee että sopivan lämpöistä vettä tulee saada 

ilman haitallista odotusaikaa. (D1, 2007). 
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7 RAKENNUSHANKKEEN VAIHEET 

 

7.1 Tarveselvitys 

 

Tarveselvityksessä perusteellaan hankinnan tarpeellisuus, selvitetään olemassa olevien 

tilojen ja kohtien epäkohdat, mahdollisten toimintojen muuttuminen ja mihin suuntaan 

toiminnan kehittämistä halutaan viedä. (RT 10-10387) 

 

Tavoitteille on määriteltävä mitoitusperusteet ja toimintavaihtoehto, toiminnalliset vaa-

timukset ja sijaintimahdollisuudet. On mietittävä taloudelliset reunaehdot sekä toimin-

nallisten tarpeiden laatu, laajuus, kustannus ja aika. (RT 10-10387) 

 

7.2 Hankesuunnittelu 

 

Hankesuunnittelu on rakennushankkeen perusteiden ja tarpeiden toteuttamismahdolli-

suuksien selvitystä ja arviointia. Tällöin toiminnalle määritellään asettamat tavoitteet 

teknisille järjestelmille. Hankesuunnittelussa täydennetään ja tarkennellaan tarveselvi-

tyksessä ilmenneitä asioita. Vaikuttaako rakennuspaikkaan tekninen tai juridinen raken-

nettavuus tai rakennusten tila, kunto ja käytettävyys.  (RT 10-10387) 

 

Hankesuunnittelussa mietitään kiinteistönpidolle asettamia tavoitteita: 

 tilanhallinnan järjestämistä, 

 kiinteistön mahdolliset tuottotavoitteet, 

 ylläpidon tavoitteet: hoidossa, huollossa ja kunnossapidolle. 

  

Tarvitaanko lupamenettelyiden selvittämisessä  

 viranomaisten toimia, kuten erikoiskohteessa.  

 ympäristövaikutusten analyysiä hankkeesta.  

 poikkeuslupia, purkulupaa, tontin mittausta, rekisteröintiä 

 

Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään myös liittyykö toiminta jotenkin kunnallistek-

niikkaan. Tarvittaessa käynnistetään tarvittavat lupatoimet. (Lähteenmäki, J) 

 

Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään hankkeen alustava ajoitus, toteutustavasta ja 

alustava urakkamuoto, mietitään rakentamisen suhdanne tilanne ja ennuste. Tässä vai-
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heessa on myös  mietittävä rahoitusta, tukia maksuja ja mahdollisesti veroja. On arvioi-

tava tuotot, riskien ja kannattavuuksien pohjalta. Laaditaan tarvittavat budjetti ja kassa-

virta laskemat. 

Investointipäätökseen kootaan hankesuunnitelmaan tarvittavia asiakirjoja ja tehdään 

investointipäätös ehdotus. (Lähteenmäki, J.) 

 

7.3 Suunnittelu 

 

Hankkeesta suunnitellaan ympäristöön soveltuva, toiminnallisen ja teknisen ratkaisun 

tavoitteiden mukaisesti. Suunnittelulla on keskeinen osa rakennushankkeen onnistumi-

selle, joten suunnittelijoiden valinta on tehtävä huolellisesti. Valintaperusteita ovat 

yleensä ammatillinen pätevyys, kokemus ja yhteistyökykyisyys, hinnallakin on merki-

tystä valinnan määräytymiseen. (RT 10- 10387). 

 

Hankkeesta tulisi suunnitella tarkat ja parhaat mahdolliset suunnitelmat, jotka liitetään 

tarvittaessa lupahakemukseen.  

 

 

7.4 Rakentamisen valmistelu 

 

Kun suunnitelmat ja päämäärät tiedetään, lähetään tarvittavat rakennuslupahakemukset 

ja luonnossuunnitelmat hankkeesta. Rakennuslupahakemuksessa tarvitsee olla kohteen 

asemakuva, jossa ilmenee lämpökaivojen sijoituspaikat, syvyydet ja muu kunnallistek-

niikka. Lupahakemukseen on liitettävä alustava porausraportti, sekä rakennushankkeen 

pohjakuvat. Luonnossuunnitelmat sisältävät LVIS- tekniset järjestelmät, tilat ja putkirei-

tit. (RT 10-10387) 

 

Rakennuttaja tuottaa juridiset asiakirjat joita ovat: tarjouspyyntöasiakirjat, urakkaohjel-

man, urakkarajaliitteen, tarvittavat selvitykset ja sopimusasiakirjat. (RT 10-10387) 
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7.5 Rakentaminen 

 

Rakentamisvaiheessa rakennetaan suunniteltu kohde. Rakentamisen vaihe käynnistyy, 

kun urakkasopimus allekirjoitetaan. Rakentaminen toteutetaan valitun urakkamuodon 

puitteissa. Sopimuspuolia sitovat velvoitteet käyvät ilmi urakka-asiakirjoista. (RT 10-

10387) 

  

Rakennusvaiheen aikaisesta eri osapuolten suorittamasta rakennustyön valvonnasta laa-

ditaan valvontasuunnitelma. (RT 10-10387) 

 

Urakoitsija korjaa loppukatselmuksen ja vastaanottotarkastuksen yhteydessä ilmenneet 

virheelliset työsuoritukset ja puutteet. Korjaustyöt myös valvotaan ja merkitään hyväk-

sytyksi jälkitarkastuksessa. (RT 10-10387) 

 

Rakennuttaja vastaanottaa vastaanottotarkastuksessa valmiin hankkeen urakoitsijalta ja 

luovuttaa toteutuneen hankkeen käyttäjälle. Vastuu siirtyy hankkeesta käyttäjälle. Vas-

tuun siirtymisen aikataulusta sovitaan rakentajan kanssa. (RT 10-10387) 

 

7.6 Käyttöönotto ja vastaanotto 

 

Teknisten järjestelmien osalta vastaanoton valmistelu ja käyttäjien opastus aloitetaan jo 

ennen vastaanottotarkastusta järjestelmien toimintakokeiden ja koekäyttöjen yhteydessä. 

(RT 10-10387) 

 

Hankkeen siirtyessä käyttäjien haltuun, käyttäjät hankkivat ja huolehtivat kiinteistön 

kunnossapidosta ja huollon järjestämisestä.   

Kiinteistön hoitosuunnitelmassa kiinnitetään erityisesti huomiota LVI-teknisiin laittei-

siin. Ohjaus-, säätö ja valvontalaitteiden käytönopastus järjestetään ja energiamenekkien 

seuraaminen opetetaan kiinteistönhoitokunnalle. Käyttöohjeet on annettava kahdenlaisi-

na ohjeina, kuten käyttö- ja huolto-ohjeina.( RT 10-10387). 
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8 TOTEUTETTAVAT VAIHTOEHDOT 

 

Taloyhtiölle voidaan mahdollisesti toteuttaa maalämpöpumppulämmitysjärjestelmä. 

Ongelmaksi taloyhtiön kohdalla koituu tontin koko johon pitäisi mahtua reilut 21 läm-

pökaivoa, kun taloyhtiön rakennukset on mitoitettu lämmitettäväksi mitoituslämpötiloil-

le asti, joka on Turun seudulla -26 °C:ta. Tontilla on melkoisen paljon pinta-alaa, mutta 

kun tontista ottaa suoja-alueet lämpökaivojen sijoituspaikoista, kuten rakennuksista, 

tontin rajoista ja vesi- ja viemäriliitoksista huomioon,  pinta-ala pienenee huomattavasti 

ja porausmahdollisuudet heikkenevät erittäin huomattavasti. Tiukkaan sijoitetusti ja 

vinoon poraten on ehkä mahdollista jotenkin saada tontille mahtumaan 13 lämpökaivoa, 

joka vastaa lähtötietojen mukaista energiankulutusta. Lähtötietojen energiankulutus on 

liian epämääräisesti ilmoitettu ja tuohon arvoon ei ole luottamista. Kun mitoitustehon 

kanssa tuo lämpöenergiankulutuksen arvo eivät täsmää keskenään tekemistäni lämpö-

kaivolaskelmissa, laskelmani sivulla 10- 11 osoittavat tämän. 

 

Tontille voitaisiin mahdollisesti porata 13 lämpökaivoa joiden aktiivinen syvyys on 200 

metriä, ja oletetaan kaivojen tehollinen arvo olevan 43 W/m. Kaivoista saatavaksi läm-

mitystehoksi saadaan 111,8 kW, jolla voidaan lämmittää täysitehoisena mitoituslämpö-

tilassa karkeasti 1330 m². Taloyhtiön jokaiseen rakennukseen ei saada lämmönlähteeksi 

maalämpöä. Muihin kiinteistöihin joudutaan miettimään toisenlaisia lämmitysmuotoja 

tai pysymään nykyisessä lämmitysmuodossa. Uupuvasta lämmitystehosta johtuen maa-

lämmitys voidaan rakentaa taloyhtiöön vain muutamaan kiinteistöön. Maalämpöjärjes-

telmä kannattaisi rakentaa keskittäväksi järjestelmäksi yhdellä lämmönjakohuoneella, 

josta lämpö jaetaan vain muutamaan kiinteistöön tässä tapauksessa. Lämpökaivojen 

määrät, laskelmat ja tarkemmat suunnitelmat on toteutettava asiantuntijoilla.  

 

Lämmitysverkoston lämmönjakotapa huoneistossa on vapaasti huoneiston asukkaiden 

valittavissa, mikäli taloyhtiö päättää asiastaan erikseen. Lämmönjakotavan valintaan voi 

vaikuttaa järjestelmän yhtenäisyys ja sitä kautta sen hallitseminen.  
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Huoneistokohtaiset lämminkäyttövesivaraajat voidaan joka tapauksessa poistattaa vaik-

ka maalämpöä ei kaikkiin kiinteistöihin tule. Lämminkäyttövesi voidaan jakaa yhteises-

tä lämpimänkäyttöveden varaajasta huoneistoihin, joka vaatii että rakennetaan lämmin-

käyttövesiverkosto porrashuoneiston kautta huoneistoihin olemassa oleviin putkiin. 

Tässä tulee noudattaa myös rakennusmääräyskokoelman D1 asettamia ehtoja sanee-

rauskohteissa, kuten huoneistokohtaiset vesimittarit. 
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9 POHDINTA 

 

Taloyhtiöön voi olla vaikea toteuttaa maalämpöpumppuratkaisu museohistoriallisista 

asioista johtuenkin, mutta työssä on vain tutkittu muuten toteutukseen vaikuttavia on-

gelmia tai ratkaisuja. Ongelmaksi muodostuu tontin varsinainen pinta-ala, johon pitäisi 

porata lämpökaivoja. Kuva 6:ssa on piirretty kohteista johtuvat suoja-alueet, joihin po-

rausta ei saa suorittaa esteistä johtuen. Suoja-alueet on aikaisemmin mainittuna taulu-

kossa 2.  Lämpökaivojen tarpeellisen määrän sijoittelu tontille on melkein mahdotonta, 

kun noudatetaan Turun kaupungin asettamia suoja-alueita erilaisista kohteista. Tontin 

ahtaat kulkuväylät voivat olla esteenä saada edes porakalustoa piha-alueelle saakka. 

Piha-alueen kulkuväylillä rakennukset ovat tosi lähellä toisiaan, jotka voivat estää pora-

kaluston kääntymisen piha-alueella. Asia täytyy kuitenkin tarkastaa porausurakoitsijalta 

ennen työn aloittamista. 

 

 

 

Kuva 6. Asemakuvaan on merkattuja suoja-alueita kohteista. 
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Rakennuksien varastotiloja täytyy myös tarkastella lämpö-olosuhteiden kannalta, var-

mistaakseen maalämpöpumppulaitteiston vaatimat olosuhteet. Hankittaessa lämpö-

pumppua laitetoimittajalta tulee selvittää tarvitaanko varastotiloihin mahdollisesti läm-

mittimiä, jotta laitteen takuu säilyisi. Varastotilojen lattiapintoja täytyy tarkastella siten, 

että lämpöpumppu olisi tukevalla ja varmalla alustalla. Joidenkin varastotilojen ovia 

voidaan joutua suurentamaan, ovien pienen kulkuaukon takia.  

 

Kustannusarviota on vaikea sanoa tällaiseen kohteeseen ennen kuin tietää, kuinka monta 

lämpökaivoa tontille voidaan porata ja kuinka syviä nämä voivat olla.  

 

Käyttövesiverkoston saneeraus olisi kannattavaa huoneistojen ylimitoitettujen varaajien 

takia. Vedenkulutus saadaan myös laskutettua tämän jälkeen huoneistokohtaisesti talo-

yhtiössä  
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