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1 Johdanto 

Tutkimuskohteena on Lanssikatu 3–5, joka on asuinkerrostalo. Kohde sijaitsee Lah-

dessa. Kiinteistön omistaa Lahden Talot, joka on Lahden kaupungin omistama vuokra-

asuntoyhtiö. Lahden Talot toimii sekä asuntojen rakennuttajana että vuokraajana. [1.] 

Opinnäytetyö perustuu RYM Oy:n SHOK-tutkimuksiin, joissa keskitytään rakennutetun 

ympäristön tutkimustoimintaan. RYM Oy on kiinteistö- ja rakennusalan pääomasijoitus-

yhtiö, jossa on 53 osakasta. Lahden kaupunki ja Metropolia Ammattikorkeakoulu kuu-

luvat yhtiön osakkaisiin. RYM Oy:n SHOK-tutkimusohjelmissa tavoitteena on tutkimus- 

ja yritystoiminnan lähentäminen ja näin ollen tutkimustulosten nopeampi hyödyntämi-

nen rakennetun ympäristön tuotannossa ja ylläpidossa. [2.]  

Tässä opinnäytetyössä kuvattu tutkimus kuuluu RYM Oy:n Sisäympäristö-ohjelmaan, 

jonka sisällä työpakettiin 2. ”Sisäympäristön energiatehokas hallinta”. Tässä työpake-

tissa veturiyrityksenä toimii Schneider Electric, joka on toimittanut tutkimuksen kohtee-

na olevan asuinkerrostalon Lanssikatu 3–5 kaikki automaatiojärjestelmät. Työpaketin 2. 

tavoitteena on pyrkiä löytämään ratkaisuja hyvän ja viihtyisän sisäympäristön luomi-

seen ja ylläpitoon energiatehokkuusvaatimusten tiukentuessa. [3.] 

Kohde on niin sanottu matalaenergiarakennus, jossa energialähteiden ja rakenteiden 

valintaan on kiinnitetty erityistä huomiota [4]. Rakennus on valmistunut vuonna 2011. 

Energianlähteenä rakennuksessa on maalämpö. Tarvittava lisälämpö saadaan sähkös-

tä ja B-talon katolle asennetuista aurinkokeräimistä. Rakennuksessa on paljon automa-

tiikkaa, jonka avulla LVI-järjestelmän toimintaa on helppo seurata ja säätää. Järjestel-

mä tarjoaa tietoja mm. eri lämpötiloista ja kojeiden ja laitteiden toiminta-ajoista ja 

-tavoista. Näiden tietojen lisäksi rakennuksessa suoritettiin tutkimuksen aikana Metro-

polia Ammattikorkeakoulun puolesta omia mittauksia pistokokeenomaisesti ennalta 

valittuihin asuntoihin ja lämmönjakohuoneeseen. Näitä mittauksia tehtiin mm. asunto-

jen sisäilmaston olosuhteista (lämpötila ja hiilidioksidi) sekä LVI-järjestelmien toiminta-

lämpötiloista lämmönjakohuoneessa. Myös kohdeasuntojen ilmamäärät mitattiin. Vas-

taavia maalämpöpumpuista energiaa ottavia asuinkerrostaloja on Suomessa rakennet-

tu vasta muutama viime vuosina. Maalämmön ja -jäähdytyksen käytöstä asuinkerrosta-

loissa on tehnyt virallisia laskelmia muun muassa VTT [19], mutta varsinaista käytön 

aikaista seurantaa ei valmistuneista kohteista ole saatavilla.  
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Opinnäytetyön varsinaisena tavoitteena on kuvata rakennuksen LVI-järjestelmiä ja nii-

den toimintaa. Tässä työssä on keskitytty pääasiassa rakennuksen lämmöntuotannon 

järjestelmiin (aurinko- ja maalämpö) ja niiden osalta huomioitu erityisesti käyttöveden 

lämmittäminen. Rakennuksen lämmönjakoa, ilmanvaihdon toimintaa ja asuntojen si-

säilmaa on käsitellyt Tuomo Koskimaa omassa julkaisemattomassa opinnäytetyös-

sään [9]. Järjestelmäkokonaisuuden hahmottamisen varmistamiseksi, tässäkin työssä 

on sivuttu lämmönjaon ja ilmanvaihdon toimintaperiaatteita. Järjestelmän toimintaa 

seurattiin talviaikana. Tämä ajankohta käsittää helmi- ja maaliskuun välisen ajankoh-

dan vuonna 2013.  

Työssä käsitellään myös alkuperäisistä suunnitelmista jo käytännössä toteutuneita 

muutoksia, sekä mahdollisia tulevia muutoksia LVI-järjestelmien toiminnan parantami-

seksi. Lisäksi tavoitteena on tuoda eri näkökulmia uuden vastaavanlaisen rakennuksen 

toteutustapoihin. Tähän kuuluvat toteutuksen lisäksi luovutus/vastaanottovaiheissa tai 

esimerkiksi takuuaikana tapahtuvat toimenpiteet/mittaukset, joilla varmistettaisiin ra-

kennuksen toiminta suunnitelmia vastaavaksi. Käytönaikaisia mittaustietoja maaläm-

pöpumppujen ja aurinkokeräinten tuottamasta energiasta olisi hyvä verrata niillä tavoi-

teltuihin energiatuottoihin ja miettiä sitä kautta ratkaisuja järjestelmien toiminnan kehit-

tämiseksi. 

Tutkimuksessa ei syvennytty tarkemmin rakennuksen käyttämään kokonaisenergiaan, 

eikä täten tehty vertailua muihin vastaaviin rakennuksiin. Mahdollinen vertailu voitaisiin 

toteuttaa Lanssikatu 7:ssä sijaitsevaan, tutkittavan kohteen kanssa rakenteellisesti lä-

hes identtiseen asuinkerrostaloon, jossa lämmönlähteenä on kaukolämpö. Tutkimuk-

sessa ei myöskään otettu huomioon rakennuksen rakenteiden toimintaa, tai hissien 

jarrutusenergian talteenottoa, jota rakennuksen molemmissa hisseissä toteutetaan. 

Tutkimus suoritettiin talvella 2013, joten tilojen jäähdytyksen toimintaa ei päästy seu-

raamaan mittauksin.  

2 Tutkimuskohteena asuinkerrostalo Lanssikatu 3–5  

2.1 Rakennus 

Tutkimuksen kohteena oleva rakennus sijaitsee Lahdessa, Niemen kaupunginosassa. 

Tontti sijaitsee rinteessä ja rajoittuu rinteen yläosalta metsäalueeseen. Metsäalue si-
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jaitsee rakennuksen itäpuolella, ja siihen suuntaan ei ole rakennettu parvekkeita. Ra-

kennuksen läntiset julkisivut koostuvat kokonaan lasitetuista parvekkeista. Läntisellä 

puolella rakennusta on Niemenkatu, jonka takana sijaitsee muita kerrostaloja ennen 

Vesijärven rantaa. Päätyasuntojen parvekkeet suuntautuvat pohjoiseen tai etelään.  

 

Kuva 1. Rakennus Lanssikadulta kuvattuna. Rakennuksen julkisivu lasitettuine parvekkeineen 
avautuu länteen. 

Rakennus on asuinkerrostalo, joka koostuu A ja B-rapuista, jotka liittyvät toisiinsa fyysi-

sesti matalan varasto-/pyöräkatososan kohdalta. A- ja B-raput ovat oikeastaan erillisiä 

asuinkerrostaloja, joten tässä työssä niistä käytetään jatkossa nimitystä A- ja B-talo. 

Talojen sisäänkäynnit sijaitsevat varasto-osan molemmilla puolilla talojen välissä. Talot 

ovat pohjapiirustuksien osalta lähes peilikuvia toisistaan, lukuun ottamatta maan tasolla 

sijaitsevia 1. kerroksia, jossa sijaitsee B-talon puolella väestösuoja ja lämmönjakohuo-

ne. A-talon puolella ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee talopesula.  
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Tilavuudeltaan rakennus on 13 180 m³ [10]. Molemmissa taloissa on 30 asuntoa. 

Asunnot sijaitsevat 1.–5. kerroksessa ja kuudensissa kerroksissa on sauna ja pesutilat, 

sekä varastotilaa. Myös ilmanvaihdon konehuoneet sijaitsevat 6. kerroksissa. 6. ker-

rokset kattavat noin puolet talojen kerrospinta-alasta ja talojen kattojen lappeet ovatkin 

eri tasoissa. Asuntojen koot vaihtelevat pinta-alaltaan noin 30 m²:n yksiöistä 65,5 m²:n 

kolmioihin. [8] 

Taulukko 1. Lanssikatu 3-5, rakenteiden U-arvot [10]. 

 

 

Rakennuksen rakenteissa on otettu erityisesti huomioon hyvä eristävyys. Esimerkiksi 

ikkunat ja ulkoseinät alittavat selvästi rakentamismääräyksissä vaaditut arvot (taulukko 

1) [10]. Rakennus on sijoitettu energialuokkaan A, perustuen vuoden 2007 energiato-

distuksesta annettuun lakiin (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ympäristöministeriön 

asetukseen energiatodistuksesta. [12.] 

Rakennus on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennus sijaitsee kauko-

lämpöalueella, mutta sitä ei ole liitetty kaukolämpöverkostoon. Pääasiallisena lämmi-

tys- ja jäähdytysenergianlähteenä toimivat porakaivot, joista energiaa otetaan kahden 

maalämpöpumpun avulla. Lisälämpö saadaan tarvittaessa aurinkokeräimistä tai säh-

kövastuksista, jotka on sijoitettu lämminvesivaraajien yhteyteen. Rakennuksen asun-

noissa on lattialämmitys. Lattialämmitysverkostoa voidaan lämmityskauden ulkopuolel-

la käyttää myös jäähdytykseen. Jäähdytystä voidaan tarvittaessa käyttää myös tuloil-

man lämpötilan pitämiseen asetusarvossa. [8.] 

Rakennuksen kiinteistöautomaatio on täysin Schneider Electricin toteuttama, ja se on 

integroitu TAC Vista -käyttöjärjestelmään. TAC Vistalla voidaan seurata ja säätää ra-

kennusautomaation kautta LVI-järjestelmien toimintaa. [6.] 
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2.2 Lämmöntuotantojärjestelmät 

Maalämpöjärjestelmän porakaivoja on yhteensä 10 kappaletta, ja ne ovat noin 200 

metriä syviä. Pihalla on kaksi kappaletta kokoojakaivoja, joista kummastakin on jaettu 

putket viiteen porakaivoon (kuva 2). Kaivoille menevät ja niiltä palaavat putket ovat 

kokoa PE40 ja kokoojaputket PE63. Maalämpöpiirissä kiertää 30 %:n vahvuinen Na-

turet-etanoliliuos. Maapiirin ilmauksen toimivuudesta on pyritty huolehtimaan asenta-

malla putkisto pienellä kaadolla lämmönjakohuoneelta lähtien. Tällöin ilma nousee 

muualta piiristä kohti lämmönjakohuoneen ilmausventtiileitä, eikä jää kiertopiirissä 

paikkoihin, joista sitä ei saada pois. [11.] 

 

 

Kuva 2. Maalämpöpiirin kokoojakaivo, jossa on jakotukki porakaivoille meneville piireille. Kuva 
ei ole tutkittavasta kohteesta. 

 

Rakennuksessa on kaksi maalämpöpumppua, jotka ovat mallia Oilon Oy GeoPro RE55 

lämpöpumppuja. Molemmissa lämpöpumpuissa on kaksi kompressoria, jotka käyvät 

tarvittaessa yhtä aikaa. Kompressorit käyvät käynnistyttyään aina vähintään 20 minuut-

tia kerrallaan ja ovat sammuttuaan pysähdyksissä vähintään 5 minuuttia. Tällä pyritään 

välttämään rasittamasta kompressoreita liian tiheillä käynnistymisväleillä. Pumpuissa 

käytetään scroll-kompressoreita. Kompressoreissa ei ole tehonsäätöä, vaan ne toimi-

vat aina täydellä teholla. Maalämpöpumppujen alkuperäinen automatiikka on korvattu 

Schneider Electricin toimittamalla automatiikalla, joka mahdollistaa järjestelmän moni-

puolisen seurannan. [5.]  
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Kuva 3. Etualalla on Maalämpöpumppu 1 ja takana oikealla näkyy osa Maalämpöpumppu 2:ta. 
Lämpöpumpun vieressä näkyy liuospiirin täyttöastia maapiirille, josta voidaan käsipumpulla 
manuaalisesti nostaa liuospiirin painetta tarvittaessa. 

 

Maalämpöpumput on mitoitettu hoitamaan 95 % rakennuksen lämmitys- ja jäähdy-

tysenergiantarpeesta [6]. Kovimmilla pakkasilla lisäenergiaa saadaan sähkövastuksia 

käyttämällä. Kompressorien käynnistymisiä vuorotellaan käyntiaikojen tasaamiseksi 

PID-säätimellä, joka toteuttaa samalla lämpöpumppujen tuottaman lämmön säädön. 

Lämmön säätö tapahtuu portaittain siten, että jokainen kompressori on säätimen yksi 

porras. [21.] 

 

Maalämpöpumppu 2:n tulistuslämmöllä lämmitetään käyttövettä ja lauhdelämmöllä 

hoidetaan asuntojen lattialämmitys, ilmanvaihdon lämmitys ja käyttöveden esilämmitys. 

LP01:ssä ei ole tulistuslämmönsiirrintä. Järjestelmän toimiessa LP02 lämmittää sekä 

käyttöveden että lämmitysveden. Kun lisälämpöä tarvitaan käyttöveteen, sähkövastuk-

set (2kpl) LVV01:ssa aloittavat toiminnan yksi kerrallaan tehontarpeen mukaisesti. Toi-

saalta kun lämmityspiirissä tarvitaan lisälämpöä, niin käynnistyy LP01 ensin ja jos se ei 

riitä lämmittämään varaajaa yhdessä LP02:n kanssa, käynnistyvät viimeisenä sähkö-

vastukset (4kpl) LVV02:ssa tehontarpeen mukaisesti, ikään yksi kerrallaan. Koska 

asuinkerrostalossa lämpimän käyttöveden kulutus on suuri ja lämpöpumpun tulistus-

lämmön osuus on pieni, LP02 on toiminnassa pidempiä ajanjaksoja ja useammin kuin 
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LP01. [5.] Käytännössä molemmilta lämpöpumpuilta on mahdollista kierrättää vettä 

kumpaankin varaajaan [8].  

 

Maalämpöjärjestelmän kiertovesipumput käynnistyvät, kun lämminvesivaraajan lämpö-

tila laskee alle asetusarvon. Maapiirin kiertovesipumppu käynnistyy 15 sekuntia ennen 

kompressorien käynnistymistä. Lämpöpumppukoneikossa pääosat virtaussuunnassa 

ovat kompressori, tulistuslämmönsiirrin, lauhdutin, kuivaajasuodatin, termostaattinen 

paisuntaventtiili ja höyrystin. Koneikossa ei ole magneettiventtiiliä ennen paisuntavent-

tiiliä, eikä siinä käytetä kylmäkoneille tyypillistä pump down -toimintoa. Maapiirin kierto-

vesipumpun käynnistyminen ennen kompressoria höyrystää höyrystimeen mahdollises-

ti jääneen nestemäisen kylmäaineen. Koneikon kylmäaineena on R407C, ja termo-

staattiseen paisuntaventtiiliin asetettu tulistus on noin 7 °C. Lämpöpumpun ja varaajan 

välinen kiertovesipumppu käynnistyy 5 sekuntia ennen kompressoreita. Käynnistyvä 

kiertovesipumppu valikoituu sen mukaan, mihin varaajaan lämpöä tarvitaan ja kummal-

ta lämpöpumpulta lämpöä tuodaan, kuten edellisessä kappaleessa on mainittu. Varaa-

jan puoleinen kiertovesipumppu käy ensin puolella nopeudella. Nopeutta säädetään 

siten, että lämpöpumpun lämmönsiirtimien yli saadaan aseteltu lämpötilaero. Lämpöti-

laero on käyttöveden osalta 4 °C ja lämmityksen osalta 7 °C. [21.]  

 

Automatiikan ohjausten puolelta lämpöpumppujen toiminta on varmistettu siten, että 

lämpöpumppujen asetuksia ei voi muuttaa ennalta asetettujen raja-arvojen yli tai ali. 

Tarvittaessa ohjelma palauttaa muutetun asetuksen takaisin sallittuihin rajoihin. Jos 

järjestelmä ei saa tietoa varaajien lämpötiloista, eli yhteys niihin katkeaa, lämpötilatie-

dot otetaan varaajalta lämpöpumpulle palaavasta vedestä, kunnes ongelma on korjat-

tu. [21.] 
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Kuva 4. Maalämpöpumppujen kytkennät varaajiin nähden [8]. Molemmilta lämpöpumpuilta on 
mahdollistaa syöttää lämpöä kumpaankin varaajaan, vaikka käytännössä LP01:n ja LP02:n 
lauhdepuolelta ei käytännössä saada tarpeeksi korkeita lämpötiloja LVV01:n tarpeisiin.  

 

Jäähdytyskäytöllä kesäaikana maapiirin liuos pumpataan jäähdytyksen liuosvaraajalle, 

josta liuosta otetaan jäähdytyksen lämmönsiirtimelle. Jäähdytysenergia jaetaan tarpeen 

mukaan lattiajäähdytykseen tai ilmanvaihdon jäähdytykseen. Jäähdytysjärjestelmässä 

on maapiirin puolella liuosvaraaja. Liuosvaraajan ja maapiirin loppuosan välille on 

asennettu 3-tieventtiili estämään liuoksen kierto varaajan kautta talviaikana ja näin väl-

tetään liuosvaraajan turhaa jäähtymistä talviaikana. [5.] 
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Kuva 6. Jäähdytysverkoston liittyy porakaivoilta palaavaan putkistoon [8]. Virtaussuunnat on 
merkitty paluupuolen säätöventtiilien osalta väärin päin. 

 

Kiinteistössä on kaksi lämminvesivaraajaa kumpikin tilavuudeltaan 2500 litraa sekä 500 

litran liuosvaraaja jäähdytyspiirissä [8]. LVV01 on lämpimän käyttöveden varaaja. Sieltä 

Kuva 5. Jäähdytysverkoston lämmönsiirrin ja liuosvaraaja [8]. Kuvassa näkyy myös maapiirin 
puoleinen 3-tieventtiili.  
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lähtevän kiertoveden asetusarvona on 55 °C (varaajan asetuslämpötila 57 °C), ja sii-

hen ohjataan tarvittaessa 3-tieventtiilin kautta kiertoveden paluupuolelta vettä, lämpöti-

laa tasoittamaan. Varaajan korkeasta lämpötilasta johtuen käyttöveden lämmitystä hoi-

detaan vain Maalämpöpumppu 2:sta saatavalla tulistuslämmöllä ja tarvittaessa sähkö-

vastuksilla. Maalämpöpumppu 2 ei käynnisty, jos siitä ei tulistuslämmön lisäksi saada 

hyödynnettyä myös lauhdelämpöä LVV02:een. [5.]  

 

LVV02 on lämmitysverkoston varaaja (lattialämmitys ja ilmanvaihto). LVV02:ta käyte-

tään myös käyttöveden esilämmitykseen. LVV02:een johdetaan aurinkopiiristä mahdol-

lisesti saatavilla oleva lämpö. Tarvittaessa lisälämpöä saadaan sähkövastuksista, joita 

LVV01:ssa on 2 kappaletta ja LVV02:ssa neljä kappaletta. Kaikki sähkövastukset ovat 

teholtaan 9 kW. [5.] 

 

LVV02:n asetuslämpötila määritetään lämmityspiirien menoveden lämpötilan mukaan. 

Varaajien lämpötilat on määritetty aina 2 °C menoveden lämpötiloja korkeammaksi [5]. 

Aurinkokeräimet ovat mallia Oilon Oy SolarPro, ja ne ovat nestekiertoisia tasokeräimiä. 

Ne on sijoitettu B-talon katolle kahteen riviin. Keräimiä on yhteensä 20 kappaletta ja 

yksi keräin on kooltaan noin 2 m². Alemmassa rivissä on 12 kappaletta keräimiä ja ne 

on asennettu katon kanssa samaan kulmaan, joka on noin 11º vaakatasoon nähden. 

Ylemmässä rivissä keräimiä on 8 kappaletta, ja ne on asennettu noin 48º kulmaan 

vaakatasoon nähden, 6. kerroksen ulkoseinää vasten. Keräinrivien välissä kulkee huol-

tosilta. Aurinkokeräimet on kytketty rinnan, eli katolla molemmat keräinrivit muodosta-

vat omat piirinsä, jotka liittyvät toisiinsa rakennukseen palatessa. [8.] 
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Kuva 7. Aurinkokeräimet sijaitsevat B-talon katolla. Kuva on otettu huhtikuussa 2013. 

 

Aurinkopiiri alkaa toimia, kun ulkoilman valoisuus ylittää 10 000 luksia. Tämän järjes-

telmä aistii aurinkokeräinten yhteyteen asennetun ulkovaloisuutta mittaavaan anturin 

avulla.  Tässä tapauksessa pumppu toimii ensin viisi minuuttia ja kierrättää nestettä 

putkessa 3-tieventtiilin kautta, mutta ei päästä sitä jäähdyttämään varaajaa (kuva 9). 

Tuona aikana järjestelmä mittaa, nouseeko keräimistä saatavan nesteen lämpötila yli 

asetusarvon (2 °C yli varaajan lämpötilan). Jos lämpötila nousee tarpeeksi, pumppu 

käynnistyy kokonaan ja jatkaa käyntiä, kunnes lämpöä ei enää saada. Jos lämpötila ei 

nouse tarpeeksi ensimmäisen viiden minuutin aikana, pumppu sammuu viideksitoista 

minuutiksi, minkä jälkeen kierros alkaa taas alusta. Tämä kierto jatkuu niin kauan kuin 

ulkona riittää asetusarvon ylittävä määrä valoa. Pumppu siirtyy jatkuvalle kierrolle läm-

pötilan ylittäessä jatkuvasti asetusarvon, ja liuosta voidaan kierrättää varaajan kautta 

jatkuvana virtana. Tutkimuksen aikana ulkovaloisuuden asetusarvoa laskettiin 4 000 

luksiin, jotta alempien keräinrivien sulatus alkaisi aikaisemmin ylempien keräinrivien 

lämmöllä. [5.]  
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Kuva 8. Aurinkokeräimet kuvattuna helmikuussa 2013. Keräimien päälle kertyvä lumi estää 
niiden hyödyntämisen ennen lumien sulamista. 

 

Aurinkokeräinten nestepiirissä kiertää propyleeniglykoliliuos, jonka pitoisuus on 30 %. 

Piirissä on 3-tieventtiili, joka estää liuoksen kierron varaajan kautta ennen kuin se on 

lämmennyt yli asetusarvon (4 °C yli varaajan lämpötilan). 3-tieventtiili sijaitsee varaajan 

lähellä lämmönjakohuoneessa. Venttiili on aina täysin auki tai kiinni, ja sen ohjaus ta-

pahtuu PI-säätimellä. Tällä tavoin ohjattuna venttiili reagoi nopeasti äkillisiin lämpötila-

muutoksiin. Käytännössä venttiili ei odota minkään lämpötilaraja-arvon ylittymistä tai 

alittumista toimiakseen vaan reagoi aktiivisesti lämpötilaeron muuttuessa suuntaan tai 

toiseen. Näin ohjattuna vältytään myös venttiilin osalta suurelta edes takaisin sahaami-

selta ja auringosta saatava lämpö on nopeammin hyödynnettävissä. Toisaalta keräimil-

tä tulevan nesteen lämpötilan laskiessa äkillisesti, sen pääsy varaajalle voidaan estää 

nopeasti ja voidaan välttää jäähdyttämästä varaajaa. Venttiilin toiminta perustuu varaa-

jan alaosassa olevan ja varaajalle tulevan nesteen lämpötilaeroon. [5.]  
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Kuva 9. Aurinkolämpöjärjestelmän kaaviokuva. Kuva on otettu Schneider Electricin TAC Vista 
-järjestelmästä. Pumppu käy testiajoa ja pyörii 30 %:n pyörimisnopeudella. Venttiilin ollessa 
kiinni (0,0 %) liuos ei kierrä varaajan kautta. 

 

Aurinkopiirin kiertovesipumpun pyörimisnopeus määräytyy siten, että keräimiltä läm-

minvesivaraajalle menevän ja varaajalta palavaan liuoksen lämpötilaero pyritään pum-

pun avulla pitämään arvossa 18 °C. Jos lämpötilaero kasvaa liikaa, pumpun kierroksia 

nostetaan ja vastaavasti lämpötilaeron ollessa liian pieni, pumpun kierrosnopeutta las-

ketaan. TAC Vistan asetuksia muuttamalla kiertovesipumpun nopeuden voi määrittää 

käyttävän lämpötilaeron sijasta keräimiltä saapuvan liuoksen lämpötilan mukaan 

(65 °C). [5.] 

  

Järjestelmästä saatavaa energiaa mitataan varaajaa lähinnä olevien lämpötila-anturien 

antaman lämpötilaeron ja virtaaman avulla. Energiamittauksessa automaatiojärjestel-

mä ei tutkimushetkellä ottanut huomioon 3-tieventtiilin asentoa, joten varaajaan jääväs-

tä energiamäärästä ei saatu oikeaa tietoa. Myös TAC Vistan kuvanäkymässä energia-

määrän lisäksi ilmoitettuja tehoja järjestelmä ei todellisuudessa laskenut (kuva 9), vaan 

mittaus suoritettiin nimenomaan energiamittauksena.  

 

Energiamittaus tapahtui järjestelmän tietyllä mittaustaajuudella lähettämien mittaus-

pulssien avulla (kuva 10), joista käytetään nimitystä mittaushetket. Tältä aikaväliltä jär-
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jestelmä ottaa huomioon liuoksen meno- ja paluupuolen lämpötilat, joissa mittaustaa-

juus on tiheämpi. Lämpötilojen mittaustaajuutta on kuvattu (kuva 10) katkoviivojen kat-

koilla. Mittauspulssien välillä mitatuista lämpötiloista järjestelmä laskee meno- ja paluu-

puolen keskiarvot, joita käytetään energialaskennassa. Keskiarvoa kuvataan (kuva 10) 

katkoviivoilla. Virtaaman arvo otetaan energialaskentaan pulssimittauksin (kuva 10), 

joista käytetään nimitystä virtauspulssit. Pulssi lähtee aina kun virtausmittarin läpi on 

virrannut 2,5 l liuosta. Energialaskennassa otetaan huomioon kaikki mittaushetkien 

välillä kertyneet virtauspulssit. [5.] 

 

 

Kuva 10. Liuoksen lämpötilan muutos, sekä meno- ja paluupuolen lämpötilojen keskiarvojen 
erotus ja mittaustaajuus on kuvattuna ylhäällä. Keskellä kuvataan piirin energialaskennassa 
käytettävien mittaustietojen pulssit ja alhaalla on kuvattuna 2,5 litran virtauspulssit. 

 

 

 

Auringosta hyödyksi saatava energiamäärä lasketaan kaavalla 1: 

 

                          ( )   (            )  
 

 
 (    ( )       ( )) (1) 

 

, jossa 

 

         ( )                                     

 

                                          (   ) 
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                                             (  
     ) 

                                                                 

       ( )                     (     
 )                     

                                                                                     (  ) 

                                                                                       (  ) 

    ( )                                                      (       ) 

                    

                                                                  (       ) 

                   . 

 

Järjestelmä ottaa huomioon keskiarvolämpötilojen mukaiset liuoksen ominaislämpöka-

pasiteetit meno- ja paluupuolelta, sillä ne vaihtelevat jonkin verran lämpötilasta riippu-

en. Liuoksen tiheyden järjestelmä määrittää virtauksen mittauskohdan lämpötilan mu-

kaan. Näin lasketaan varaajaan saatu energia. [5.] 

2.3 Lämmönjakojärjestelmät 

Asuntojen märkä- ja oleskelutiloja palvelevat erilliset lattialämmityspiirit.  Oleskelutilojen 

lämmityspiirejä ohjataan huonekohtaisesti termoventtiileillä. Huonelämpötilat ovat 

asukkaiden määriteltävissä tiettyjen raja-arvojen sisällä. Näiden lattiapiirien termovent-

tiilit sijaitsevat rappukäytävissä sijaitsevissa jakotukeissa. Jokaisessa kerroksessa on 

kyseistä kerrosta palvelevien lämmityspiirien jakotukit (kuva 11 ja kuva 12). Jakotukki-

en alla on jokaisessa kerroksessa vuotovesiastia, josta sähköiset kosteudenilmaisimet 

välittävät tiedon mahdollisista vuodoista TAC Vista -valvontajärjestelmään. 

 

Oleskelutilojen lämmityksen menoveden lämpötilat on määritetty ulkolämpötila-arvoihin 

perustuvalla säätökäyrällä. Säätökäyrässä on kolme ulkolämpötilapistettä, jotka muut-

tuvat automaattisesti siten, että virtaus olisi jokaiseen piiriin mahdollisimman tasaista 

koko ajan. Kutakin lämpötilaa vastaavien menoveden lämpötila-arvojen säätö tapahtuu 

sadasosa-asteittain huonepiirien termoventtiilien aukioloarvojen mukaan. Tällä pyritään 

siihen, että termoventtiilit eivät olisi ikinä täysin auki tai kiinni, vaan aina avoinna 

20 %:n ja 80 %:n välillä jokaisessa huonepiirissä. Tähän lämpötila-asetusarvojen opti-

mointiin käytetään B-talon termoventtiileiltä saatuja arvoja. 
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Kuva 11. Lattialämmityspiirien jakotukit sijaitsevat kaapeissa (kuvassa vasemmalla) rakennuk-
sen porraskäytävissä. Jokaisessa kerroksessa on kyseisen kerroksen lattialämmityspiirien jako-
tukit. 

 

Lattialämmitysjärjestelmän 3-tieventtiili toimii puolen asteen poikkeamalla. Tämä tar-

koittaa sitä, että menoveden lämpötila voi poiketa alle puoli astetta asetusarvosta ilman 

säätöventtiilin reagointia. Lämpötilan poiketessa puoli astetta, tai yli, venttiili suorittaa 

säätötoimenpiteitä. 
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Kuva 12. Jakotukkikaapin sisältä. Siniset venttiilit ovat asuntojen lattiapiirin termoventtiileitä ja 
punaiset kylpyhuoneiden lämmityspiirien esisäädettyjä venttiileitä. 

 

Oleskelutilojen lattialämmityspiirit on myös liitetty rakennuksen jäähdytysjärjestelmään, 

joten asuntojen oleskelutilojen lämpötilat on mahdollista pitää halutulla tasolla myös 

lämpiminä vuodenaikoina. Jäähdytyspiirissä esisäätökäyrän menoveden lämpötilapis-

teet määrittyvät samalla tavalla kuin lämmityspiirissä. 

 

Märkätilojen lämpötiloja ei voi säätää huoneistokohtaisesti. Siinä menoveden lämpötila 

piiriin on asetettu viidellä ulkolämpötilan pisteellä, ja sen tarkoituksena ei ole niinkään 

lämmittää, vaan pitää pesuhuone kuivana ja miellyttävän lämpöisenä ympäri vuoden. 

Lämpötilapisteet on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Kylpyhuoneiden lattialämmityspiirin menoveden lämpötilat eri ulkolämpötiloilla. 

 

Ilmanvaihto rakennuksessa on jaettu siten, että A- ja B-taloissa on omat ilmanvaihto-

koneet. Talojen sisällä ilmanvaihto on jaoteltu siten, että asuntoja, varastotiloja ja yhtei-

siä pesula-, sekä kuivaustiloja palvellaan yhdellä koneella. Porraskäytävälle ja sauna-

osastoille on molemmille omat, pienemmät ilmanvaihtokoneet. [8.] Ilmanvaihtokoneet 

on toimittanut Oy Pamon Ab, ja ne ovat tuotemerkkiä Kair. Kaikkien ilmanvaihtokonei-

den lämmöntalteenotto on toteutettu ristivirtauskennolla. Koneissa ei ole lohkosulatus-

ta, vaan huurtuminen estetään ohittamalla lämmöntalteenotto kokonaan.  [5.] 

 

Kuva 13. Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto on toteutettu ristivirtauskennolla. Kuvassa A-talon 
asuntojen ilmanvaihtokone TK01. 
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Suunnitteluilmavirrat ovat A-talon asuntojen ilmanvaihtokoneessa +771/-833 dm³/s ja 

B-talossa vastaavasti +790/-851 dm³/s. Asuntojen ilmanvaihtokoneissa on taajuus-

muuttajaohjatut puhaltimet. Asuntojen poistoilmavirtaa voidaan tehostaa huoneistokoh-

taisesti liesikuvun ajastimella, jolloin poistoilmavirta tehostuu kanaviin asennettujen 

vakiopaineantureiden välittämän painetiedon perusteella. Molemmissa taloissa por-

rashuoneen ja saunaosaston ilmavirrat ovat samat, eli +60/-40 dm³/s ja +64/-65 dm³/s. 

porrashuoneissa ylipaineen poistavat hissikuilujen huippuimurit, joiden ilmavirta on 

-20 dm³/s. [8.] Ilmanvaihtokoneissa alkuperäinen automatiikka on vaihdettu Schneider 

Electricin toimittamaan automatiikkaan [5]. 

3 Lämmöntuotantojärjestelmien valinta 

3.1 Maalämpöpumput 

Maalämpöpumput ja porakaivot mitoitettiin LVI-suunnittelijan laatiman laskelman mu-

kaan, jossa arvioitiin rakennuksen vuotuinen energiankulutus ja kerrottiin rakennuksen 

lämmönjaon toteuttamisesta lattialämmityksellä. Lämpöpumppujen mitoitus tapahtui 

Oilon Home Oy:n omalla laskentaohjelmalla, joka perustuu Enersys Oy:n kehittämään 

LP-optima lämpöpumppujen mitoitusohjelmaan. Laskentaohjelman mitoitusperusteena 

porakaivosta saatava energiamäärä 110 kWh/m, porakaivossa olevan pohjaveden pin-

nan alapuolelta. Tämä arvio voi vaihdella hieman eteläisessä Suomessakin, maaläm-

pöpumppujen valmistajasta ja laitetoimittajasta riippuen. Lanssikadulla ei suoritettu 

koeporauksia maaperään ennen rakennustöiden aloittamista. Maaperään voidaan teh-

dä vastetutkimuksia porakaivosta saatavan energiamäärän määrittämiseksi. Tällaisia 

tutkimuksia toteutetaan usein sellaisissa kohteissa, joissa porakaivojen suuren luku-

määrän vuoksi halutaan varmistua niiden kaikkien tarpeellisuudesta. [11.] 

Aluksi oli suunnitelmien mukaan tarkoitus rakentaa A- ja B-taloihin omat lämmönjako-

huoneet, joihin olisi kumpaankin asennettu kaksi 35 kW:n tehoista maalämpöpumppua. 

Kun suunnitelmat muuttuivat ja rakennukseen päätettiin rakentaa vain yksi lämmönja-

kohuone, päätettiin ajatus neljästä lämpöpumpusta hylätä ja tilalle päätettiin ottaa kaksi 

55 kW:n lämpöpumppua. Lämpöpumput oli alusta asti tarkoitettu mitoitettavaksi osate-

holle ja tarvittava huipputeho katettaisiin sähkölämmityksellä. Tämä perustui arvioihin, 

joiden mukaan lämpöpumpuilta saatava tulistuslämpö ei riittäisi kattamaan tehontarvet-
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ta kovilla pakkasilla käyttöveden osalta ja huipputehon tarve keskittyy lyhyelle ajanjak-

solle. [11.]  

 

Maalämpöpumppujen ollessa mitoitettu kattamaan rakennuksen tarvitsema huipputeho 

sen käyntiajat ovat matalilla ulkolämpötiloilla huomattavasti lyhyemmät, kuin jos mitoi-

tus on tehty kattamaan esimerkiksi 50 – 70 % huipputehosta [18]. Täydelle teholle mi-

toitetussa lämpöpumpussa kompressorit käynnistyvät useasti yleisesti vallitsevilla ulko-

lämpötiloilla, kun täydelle teholle ei ole jatkuvaa tarvetta. Tällä on heikentävä vaikutus 

lämpöpumppujen hyötysuhteeseen [17]. Tällä tavoin tilaajalle saatiin säästöjä inves-

tointi- ja käyttökustannuksissa lämpöpumppujen osalta. Osatehollekin mitoitettu läm-

pöpumppu kattaa hyvin suuren osan vuotuisesta energiantarpeesta. Kokoluokkaa suu-

remmat lämpöpumput ovat hankintahinnaltaan kalliimpia, ja niiden käyttö olisi kalliim-

paa kompressorien vaatimansuuremman sähkötehon vuoksi. Rakennuksen suuret 

lämminvesivaraajat edesauttavat lämmön lataamista ja vähentävät kylmillä ulkolämpö-

tiloilla vaaditun huipputehon aiheuttamaa kuormitusta lämmitysjärjestelmään. [11.] 

3.2 Aurinkokeräimet 

Aurinkokeräinjärjestelmän valinta Lanssikatu 3–5:n lisäenergianlähteeksi oli kokeilu-

luontoinen, ja siihen sitoutuivat hankkeen kaikki osapuolet. Kokeilulla haluttiin kartoittaa 

aurinkoenergiasta saatavan hyödyn mahdollisuuksia myös tulevia rakennuskohteita 

ajatellen. aurinkokeräinten valintaa Oilon Home Oy käyttää siihen tarkoitettua mitoitus-

ohjelmaa. Tässä kohteessa auringosta saatavalle energiamäärälle ei ollut aseteltu ta-

voitearvoja ja keräinten lukumäärään päädyttiin lähinnä asennusteknisiä näkökulmia ja 

tilankäyttöä ajatellen. 20 kappaletta keräimiä mahtuivat B-talon katolle ilman ylimää-

räistä sovittelua, ja ne eivät erottuneet rakennuksen muusta ulkokuoresta liikaa. Ke-

räimien musta ulkopinta ei juuri erotu rakennuksen tummasta kattopinnasta ja keräinri-

vistöt on asennettu symmetrisesti linjaan (kuva 14 ja kuva 15). 
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Kuva 14. Aurinkokeräin kuvattuna edestä (vasen) ja sisältä. 

 

 

Kuva 15. Periaatepiirustus aurinkokeräinten rinnankytkennästä. 

4 Seurantamittausten toteutus 

4.1 TAC Vista 

Schneider Electricin TAC Vista -järjestelmällä on kattava seuranta koko rakennuksen 

LVI-järjestelmien toimintalämpötiloista ja venttiilien sekä muiden toimilaitteiden tilasta. 

Näiden lisäksi järjestelmällä on mahdollista seurata rakennuksen sisälämpötiloja huo-

nekohtaisesti sekä rakenteiden lämpötiloja. Mitattavaa tietoa on niin paljon, että järjes-

telmän toiminnan varmistamiseksi kaikkea tietoa ei tallenneta järjestelmän seurantaan. 

Esimerkiksi rakennuksen asuntojen huonelämpötila-arvot eivät tallennu järjestelmään. 

Vertaamalla rakennuksen lämmitysjärjestelmän käyttölämpötiloja esimerkiksi ulkoläm-
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pötilaan, voidaan seurata helposti järjestelmän toimintaa. Lämmitysjärjestelmässä ta-

pahtuviin muutoksiin vaikuttaa myös lämpimän veden kulutus, jonka seurantaa ei vali-

tettavasti ollut saatavilla, sillä lämpimän veden kulutusta mitataan asuntokohtaisesti, 

eikä kokonaiskulutusta ollut saatavilla yhdestä mittauspisteestä (kuva 16). [5.] 

 

Kuva 16. Lämmitysjärjestelmän kaaviokuva. Kuva on otettu Schneider Electricin TAC Vista- 
järjestelmästä. Kuvan tallennushetkellä Lämminvesivaraaja 1:ssä ovat molemmat sähkövastuk-
set päällä ja Maalämpöpumppu 1:ssä on käytössä toinen kompressori, toisen ollessa pysäh-
dyksissä. 

TAC Vista -järjestelmään pääsi tutkimuksen aikana kirjautumaan Schneider Electriciltä 

saaduilla tunnuksilla. Tämä mahdollisti kattavan trendiseurannan taltioimisen seuranta-

jaksolta. Järjestelmästä otettiin projektin tutkimuskäyttöön tietoja mm. lämpöpumppu-

jen, lämminvesivaraajien ja lämmitysverkoston lämpötiloista. Näistä lämpötiloista luotiin 

kuvaajia kolmen päivän jaksoille, joilla seurattiin järjestelmän toimintaa (kuva 17). Seu-

rantaa tehtiin ajalta 19.2.–5.3.2013. Tähän mittausjaksoon sisältyi niin sanottu lähimit-

tausjakso, jonka lisäksi mukaan otettiin mielenkiintoisten ulkolämpötilavaihteluiden 

vuoksi myös maaliskuun alkupäivien mittausdataa. 
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Kuva 17. TAC Vistasta saatua tietoa asuntojen lattialämmitysten lämpötiloista ja 3-tieventtiilin 
asennosta. Kuvasta voi havaita esim. ulkolämpötilan (TE00M) muutoksen vaikutuksia lattia-
lämmityksen menoveden lämpötilaan (TE07M) ja venttiilin avautumisasteeseen (TV21Y). 

Mittaustulokset saatiin ulos numeroina, niin sanottuna trendiseurantana. Näistä tiedois-

ta otettiin halutun mittausajankohdan tulokset talteen ja niistä tehtiin Excel-ohjelmalla 

kuvaajat. Ohjelma näytti myös omia trendikäyriä esimerkiksi viimeisen kuukauden tai 

vuorokauden ajalta, mutta niitä ei voitu tulostaa halutulta ajankohdalta manuaalisesti. 

Samaan kuvaan trendiseurannassa merkittiin kaikki mittauspisteet järjestelmän kuva-

tusta osa-alueesta, sekä ulkolämpötila ja kyseistä osa-aluetta palveleva lämminvesiva-

raaja.  

4.2 Omat vertailumittaukset 

Rakennuksesta valikoitiin 15 asuntoa, joihin oli tarkoitus jättää Metropolia Ammattikor-

keakoulun omia mittalaitteita asuntojen sisäilmatutkimusten suorittamiseksi pitkäai-

kaismittauksin. Tarkoituksena on kyetä seuramaan asuntojen sisäilmaston muutoksia 

neljänä vuoden aikana. Tämän tutkimuksen aikana suoritettiin talvikauden mittaukset 

15.2.–27.2.2013 aikana. Tutkimukseen saatavien asuntojen sijainnit pyrittiin valitse-

maan mahdollisimman kattavasti useasta ilmansuunnasta ja korkeussuunnassa raken-
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nuksen ylä-, ala- ja keskiosista. Projektiin saatiin mukaan 13 asuntoa, 7 asuntoa B-

talosta ja 6 asuntoa A-talosta. Sisäilmastomittauksissa mitattiin asuntojen ilmavirrat, 

sisäilman hiilidioksidipitoisuutta, sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Ilmavir-

rat mitattiin TSI-VelociCalc -paine-eromittarilla.    

 

Kuva 18. TSI-VelociCalc -mittalaitteella mitattiin paine-eron avulla päätelaitteen tai säätöpellin 
ilmamäärä. 

Ilmavirratt mitattiin TSI-VelociCalc -paine-eromittarilla asuntojen päätelaitteista ja il-

manvaihdon konehuoneista. A-talossa asuntojen sisälämpötilaa, hiilidioksidipitoisuutta 

ja ilmankosteutta mitattiin Wirepas-antureilla. Antureista saadut tulokset siirtyivät suo-

raan etäyhteyden kautta palvelimelle. B-talossa sisäilmaston oloja mitattiin TSI-

sisäilmastomittareilla, joista saatiin myös lämpötila-, hiilidioksidipitoisuus- ja ilmankos-

teustiedot.    
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Kuva 19. Wirepas-antureilla saatiin dataa A-talon asuntojen sisäilman lämpötilasta, hiilidioksidi-
pitoisuudesta ja ilmankosteudesta. 

 

Kohteen asuntojen ja ilmanvaihdon mittauksista ja toiminnasta on kerrottu tarkemmin 

tämän tutkimushankkeen tuloksien perusteella laaditussa rinnakkaisessa opinnäyte-

työssä. [9.] 

Asuntojen mittausten yhteydessä myös lämmönjakohuoneesta pyrittiin mittaamaan 

putkien lämpötiloja. Tällä tavoin pyrittiin saamaan vertailutietoja Schneider Electricin 

TAC-Vista -järjestelmän mittaustietoihin. Mittalaitteena käytettiin ELTEK Squirrel 4 

-dataloggereita. Lämpötila-anturit asennettiin Maalämpöpumppu 1:n ja Maalämpö-

pumppu 2:n maapiirin meno- ja paluuputkiin sekä lämminvesivaraajille lähteviin putkiin. 

Lisäksi antureita asennettiin LVV02:lta lämmitysverkoston varaajalta lähteviin lämmi-

tyspiirin puoleisiin meno- ja paluuputkiin. Lämmönjakohuoneessa mittaukset suoritettiin 

19.2.–27.2.2013.  
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Kuva 20. Eltek Squirrel -dataloggereilla kerättiin tietoa mm. LP01:ltä maapiirin meno- ja paluu-
putkien pintalämpötiloja. 

 

4.3 Mittaustulosten tarkastelu 

Dataloggereilla kerätystä pintalämpötilatiedoista saatiin suuntaa antavia, mutta ei vält-

tämättä täysin vertailukelpoista tietoa. Antureiden asentaminen eristeiden alle, putkeen 

kiinni pysyvästi, oli vaikeaa. Maalämpöpumpuilta maapiiriin lähtevät putket olivat pin-

nalta joustavaa teräspunosta ja siitä saatavat pintalämpötilat jättävät arvailujen varaa, 

sillä meno ja paluupuolella niissä ei lämpötilaeroja juuri ollut havaittavissa. Tästä on 

hyvä esimerkki (kuva 21), josta näkee maapiirin lämpötilat lähes yhtenä viivana, pieniä 

lämpötilaeroja lukuun ottamatta.  

Toisaalta myös varaajalle (lämmitysverkoston varaaja) lähtevistä putkista saadut arvot 

(suurin lukema on noin 36 °C) alittavat putkessa todellisuudessa virranneet lämpötilat. 

Kuvaajien lämpöpumpun kompressorit mukaan käyvät ulkolämpötilan laskiessa, mikä 

johtaa menovesien lämpötilan nousuun, ja ulkolämpötilan ollessa lähempänä 0 °C 

käyntiajat lyhentyvät, kun lämmöntarve ei ole jatkuvaa.  
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Kuva 21. TAC Vistan mittaustuloksia Maalämpöpumppu 2:n ja lämminvesivaraajien mittauspis-
teistä. Jyrkät piikit kompressoreilta (KOMP1_TE01M ja KOMP2_TE01M) lähtevän nesteen läm-
pötiloissa tarkoittavat, että kompressori on hetkittäin ollut pysähtyneenä. 

 

Kuva 22. LP02:n mitta-anturien sijainnit [8]. 

 

LAUHDE_TE02M 

LVV1: TE01M 

LVV2: TE01M 

LVV2: TE02M 

KOMP2 

KOMP1 

LAUHDE_TE01M 

MAA_TE02M 

MAA_TE01M 

TULISTIN_TE01M 
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Varaajalle meneviä ja varaajalta palaavia (kuva 23) lämpötiloja vastaavat LAUH-

DE_TE02M ja LAUHDE_TE01M, kyseisessä järjestyksessä. Pintalämpötilamittauksien 

antamat lämpötila-arvot olivat karkeasti arvioituna noin 6–8 °C matalammat kuin TAC 

Vistasta saatavat lämpötilamittaustiedot varaajalle menevän putken kohdalla ja noin 

3 °C matalammat kuin varaajalta lämpöpumpulle palaavan putken pintalämpötilat (kuva 

23). 

 

 

Kuva 23. Omien mittaustulosten ja TAC Vistasta saatujen tietojen vertailua samassa kuvaajas-
sa Maalämpöpumppu 2:n osalta. 

 

Vertailumittauksilla saadut tulokset siis osoittavat, että järjestelmä toimii periaatteiltaan 

samalla tavalla kuin TAC Vistan antamat lämpötila-arvot osoittavat. Toisaalta vertailu-

mittausten lämpötila-arvot eivät välttämättä anna samoja tuloksia, niissä olevien fyysis-

ten mittauspisteiden eroista johtuen, suhteessa TAC Vista -järjestelmän suoraan vir-

taavasta nesteestä TAC STX 122 -antureilla mitattuihin arvoihin. Putkesta jälkeenpäin 

valitut mittauspisteet sijaitsivat eri kohdassa putkea kuin järjestelmän omat anturit, ja 

niiden sijoittaminen suoraan kiinni putken pintaan osoittautui vaikeaksi olemassa olevi-

en eristeiden takia. Sama havainto voidaan tehdä Maalämpöpumppu 1:n maapiirin 

osalta saaduissa tuloksissa (kuva 24).  
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Kuva 24. Maalämpöpumppu 1 (KOMP1_TE01M ja KOMP2_TE01M) on käynnissä vain lyhyitä 
aikoja kuvan kaltaisilla (+2 ºC…-7 ºC) ulkolämpötiloilla. 

 

 

Kuva 25. LP01:n mitta-anturien sijainnit [8]. 

LVV2: TE01M 

LVV2: TE02M 

KOMP2 

KOMP1 

MAA_TE02M 

MAA_TE01M 

LAUHDE_TE02M 

LAUHDE_TE01M 
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Varsinaisesti TAC Vistan tuloksia seurattaessa näkee hyvin järjestelmän reaktion muut-

tuviin ulkolämpötiloihin. Tästä kertoo venttiilien avautuminen (kuva 17) ja lämpötilamuu-

tokset niin varaajissa kuin lämpöpumpuilta lähtevän liuoksen lämpötiloissa (kuva 17 ja 

kuva 23). Mikä järjestelmän toiminnassa kiinnittää huomiota, on erityisesti Lämpö-

pumppu 1:n edestakaiset käyntiajat (kuva 24) ja 3-tieventtiilien voimakkaat reagoinnit 

pieniinkin lämpötilamuutoksiin (kuva 17). Lämpöpumppu 1:n maapiirin puoleisen liuok-

sen lämpötilat nousevat lämpöpumpun sammuessa nopeasti kohti lämmönjakohuo-

neen lämpötilaa (kuva 26). Tällöin lämpöpumppu on ollut pysähdyksissä jopa 18 tuntia, 

minkä jälkeen se on taas käynyt noin 4 tuntia. Sen jälkeen lämpöpumppu on taas py-

sähtynyt, ja liuoksen lämpötila on maapiirissä alkanut taas nousta. 

 

 

Kuva 26. Omien mittaustulosten ja TAC Vistasta saatujen tietojen vertailua samassa kuvaajas-
sa Maalämpöpumppu 1:n osalta. 

 

Maalämpöpumppu 1 tuotti usein lämpöä varsin lyhyitä aikoja. Trendikäyristä voitiin ha-

vaita noin tunnin käyntiaikoja, joiden jälkeen seurasi lyhyt tauko (kuva 27). Tämä voi 

johtua useasta tekijästä. Esimerkiksi rakennuksen hetkittäinen vedenkulutus voi kas-

vattaa Lämpöpumppu 1:n käyntitarvetta, sillä käyttöveden esilämmitys saattaa kovalla 

vedenkulutuksella jäähdyttää lämmityspiirin lämminvesivaraaja LVV02:ta. Tämä lisää 
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Maalämpöpumppu 1:n käyttötarvetta ainakin hetkellisesti [5]. Toisaalta kuvaajista voi-

daan havaita, että Maalämpöpumppu 1 on myös aina käytössä, kun ulkolämpötila las-

kee -5 ºC:n alapuolelle.  

 

 

Kuva 27. Maalämpöpumppu 1 kompressoreiden (KOMP1_TE01M ja KOMP2_TE01M) lämpöti-
loista voi huomata niiden käyntiaikojen vuorottelun. Kuvasta voi myös havaita jälleen, kuinka 
ulkolämpötilan lasku aiheuttaa kompressoreiden käynnistymisen. 

5 Käyttöveden lämmityksen tarkastelu 

5.1 Käyttöveden lämmittäminen 

Maalämpöpumppujen käyntiaikoja tutkittaessa kohdistui mielenkiinto lämpöpumppujen 

toisistaan poikkeaviin toimintatapoihin. Se miksi Maalämpöpumppu 2 on lähes jatku-

vassa käytössä ja Maalämpöpumppu 1 toimii vain satunnaisesti lisälämpöä tarvittaes-

sa, siirsi huomion Maalämpöpumppu 2:n tarkempaan tarkasteluun. Maalämpöpumppu 

2:n tulistuksesta saatavan lämmön hyödyntäminen käyttöveden lämmittämisessä on 

merkittävä vaikutus lämpöpumppujen toisistaan poikkeaviin käyntiaikoihin, joten tutki-

muksessa päätettiin keskittyä tarkastelemaan järjestelmän toimintaa käyttöveden läm-

mityksen osalta. Tarkoituksena oli siis tarkastella Maalämpöpumppu 2:sta käyttöveden 
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lämmittämiseen hyödynnettävää energiaa ja lämpötiloja sekä lämpöpumpun teoreettis-

ta hyötysuhdetta suunnitelluilla toimintapisteillä. Tarkastelu suoritettiin vertaamalla 

lämpöpumpun ja käyttöveden lämminvesivaraajan sähkövastusten toteutunutta energi-

antuottoa laskennallisesti arvioituun energiantuottoon samalla lämpöpumpulla, mutta 

korkeammalla lauhtumispaineella. Tällä pyrittiin saamaan selville, mikä olisi järjestel-

män kokonaishyötysuhde kummassakin vaihtoehdossa. 

 

Ostettavan energian määrä voidaan määrittää kaavalla 2: 

 

       
      

 
 
     (   )

  
        

 

 
 
   

  
  (2) 

 

, jossa 

 

                            (   ) 

                                                 (   ) 

                                                    ( ) 

                                       

 

Kaavasta 2 voidaan johtaa järjestelmän lämpökerroin kaavalla 3: 

 

      
    

     
  

 
 

 
 
   

  

  
  

     (   )
   (3) 

 

, jossa 

 

                                      

 

 

Lämpimän käyttöveden kulutustietoihin päästiin käsiksi isännöitsijän kautta. Sieltä saa-

tiin tiedot koko rakennuksen kylmän ja lämpimän veden kulutuksesta vuoden ajanjak-

solta. Vuosittaisesta kulutuksesta lämpimän veden osuus oli noin 37,5 %. TAC Vistasta 

saatiin käyttöveden kokonaiskulutus tunnin tarkkuudella, mutta siellä ei ollut seurantaa 

erikseen kylmälle ja lämpimälle vedelle. Isännöitsijältä saatuja tietoja käyttöveden ko-

konaiskulutuksesta vuoden ajalta vertailtiin TAC Vistasta saatuihin tietoihin kahden 

kuukauden jaksoilta, joka TAC Vistassa oli asetettu jakson pituudeksi. Kun isännöitsi-
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jän antamat tiedot jaettiin kuudella, saatiin kahden kuukauden kulutustiedoiksi lähes 

sama lukema, noin 600 m³ kuin Vistasta saaduissa kulutustiedoissa. Jotta lämmitysjär-

jestelmän käyttöä voitaisiin verrata lämpimän käyttöveden kulutukseen, täytyi kulutuk-

sesta saada seurantajakson mukaista tuntikohtaista tietoa. Tällaista tietoa ei ollut käy-

tettävissä, joten kulutustiedot laskettiin käyttöveden tuntikohtaisen kokonaiskulutuksen 

mukaan ja kerrottiin se lämpimän veden vuosiosuudella 37,5 %. Saatuja tuloksia ver-

rattiin varaajien ja lämpöpumppujen kompressoreiden tuottamiin lämpötiloihin (kuva 28 

ja kuva 29). 

 

 

Kuva 28. Lämpöpumppu 1:n kompressoireiden lämpötilat (KOMP1 ja KOMP2) sekä varaajien ja 
ulkoilman (TE00M) lämpötilat kuvattu lämpimän veden arvioidun kulutuksen kanssa. 

 

Kuvasta voidaan havaita selvää yhtäläisyyttä lämpimän käyttöveden kulutuksen kasvul-

la ja erityisesti Lämminvesivaraaja 2:n lämpötilan laskulla ja päinvastoin (kuva 28 ja 

kuva 29). Lämminvesivaraaja 1:n lämpötilat eivät reagoi merkittävästi tapahtuviin muu-

toksiin lämpimän veden kulutuksen suhteen. Tämän johtuu siitä, että merkittävä osa 

käyttöveden lämmittämisestä tapahtuu varaajassa LVV02. Samaa lämpimän veden 

kulutusta verrattiin myös lämpöpumppujen toimintalämpötiloihin (kuva 28 ja kuva 29). 

Lämpöpumppu 1 käynnistyi lähinnä ulkolämpötilan lasku johdosta. Toisaalta lämpö-

pumppu 2 reagoi herkästi myös käyttöveden kulutuksen kasvuun yhdessä ulkolämpöti-

lassa tapahtuvien muutosten kanssa. Kuvasta voidaan havaita myös, että hetkinä, joi-
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na Lämpöpumppu 2 jatkoi toimintaa lämpimän käyttöveden kulutuksen laskusta huoli-

matta, varaaja LVV02:n lämpötila nousi selkeästi (kuva 29). 

 

 

Kuva 29. Lämpöpumppu 2:n kompressoireiden lämpötilat (KOMP1 ja KOMP2), sekä varaajien 
ja ulkoilman (TE00M) lämpötilat kuvattu lämpimän veden arvioidun kulutuksen kanssa. 

 

Käyttöveden lämminvesivaraajan LVV01:n lämpötilan asetusarvo 57 °C ei poikkea pal-

joa menoveden asetusarvosta 55 °C. Tämä johtaa siihen, että varaajaan ei varsinai-

sesti voida varastoida lämpöä pitkäksi aikaa, vaan lataamista joudutaan tekemään 

usein. Tästä johtuen Lämpöpumppu 2 käyntiajat ovat varsin pitkiä, sillä varaaja toimii 

lähinnä lämmönsiirtimenä pienen lämpötilaeron vuoksi. Aiemmin tutkituista kuvaajista 

voidaan havaita (kuva 21), että edes Lämpöpumppu 2:sta saatava tulistuslämpö ei riitä 

nostamaan tulistuslämmönsiirtimen kautta kulkevan veden lämpötilaa kuin satunnai-

sesti yli 60 °C:n, mikä käytännössä tarkoittaa, että ei varaajankaan lämpötilaa ole ole-

massa olevilla lämpöpumpun asetuksilla mahdollista nostaa paljoa nykyistä korkeam-

maksi.  

 

Lämpimän käyttöveden varaajan LVV01 lämmittämiseen käytettävää energiaa ja sen 

jakautumista sähkövastusten ja Maalämpöpumppu 2:sta saatavan tulistuslämmön välil-

lä tutkittiin TAC Vistasta saatuja Maalämpöpumppu 2:n kompressoreiden käyntiaikoja 

ja LVV01:n sähkövastusten käyntiaikoja tutkimalla.  
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Varaajan aiheuttama lämpöhäviöteho katsottiin suoraan taulukosta (kuva 30), ja tulok-

seksi saatiin 0,3 kW. Tulos saatiin suhteuttamalla kuvaajassa käytetty lämpötilaero 

kohteessa olevaan lämpötilaeroon varaajan ja ympäristön välillä.  Kiertovedestä aiheu-

tuvat lämpöhäviöt laskettiin Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5 (2007) 

taulukkoarvolla (15 kWh/brm²), jolla kerrottiin rakennuksen bruttoneliöt (4100 brm²). 

 

   
   

    
                      

 

 

 

Kuva 30. Varaajan lämpöhäviötehot [22]. Kuvaan merkitty tilapiste on saatu suhteuttamalla esi-
merkkivaraajan ja ympäristön lämpötilaero tutkittavan kohteen varaajan lämpötilan ja ympäris-
tön lämpötilaeroon. 

 

Vistasta ei ollut saatavilla Lämminvesivaraaja 2:lta saapuvan esilämmitetyn veden 

lämpötilan historiatietoja. Tästä syystä tulevan veden ja LVV01:n välinen lämpötilaero 

voitiin määrittää. Esimerkiksi yhdeksän päivän seurantajaksolla lämpötilaero vaihteli 

välillä 20–40 °C. Tämä tarkoittaa, että LVV01:n lämpötilan asetusarvon ollessa 57 °C, 

saadulla lämpötilaerolla varaajalle tulevan veden lämpötila vaihteli välillä 17–37 °C.  

 

Lämpöpumpun ja sähkövastusten käyntiajat muutettiin tuotetuksi energiaksi ja niistä 

vähennettiin lämpimän kiertoveden aiheuttamat lämpöhäviöt verkostossa ja varaajan 

lämpöhäviöt. Sähkövastusten tuottama teho oli 9 kW/kpl ja Maalämpöpumppu 2:n tulis-
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tuksesta käyttöveden lämmittämiseen hyödynnettäväksi tehoksi määritettiin 

4,5 kW/kompressori. Tulistuksesta hyödynnettävä teho määritettiin Coolpack-

ohjelmalla luodun kylmäainepiirin tilapiirroksen avulla. Lämpöpumpun valmistajalta 

(Oilon Oy) saaduilla perustiedoilla lämpöpumpun kylmäpiirin toimintapisteet oli mahdol-

lista siirtää Log p,h tilapiirrokseen [11], josta voidaan tutkia kylmäaineen kiertoproses-

sia teoriassa.  

5.2 Maalämpöpumpun kylmäpiirin toiminta 

Lähtötiedot olivat seuraavat: 

 

 Höyrystymispaine on 390 kPa. 

 Lauhtumispaine ja -lämpötila ovat 1420 kPa ja 37,5 °C. 

 Imukaasun lämpötila on -1 °C. 

 Alijäähtyneen nesteen lämpötila on 30,5 °C. 

 Tulistusteho on noin 15% kokonaistehosta. 

 Kylmäaine on R407C. 

 Yhden kompressorin lämmitysteho (lauhtumisteho)on noin 29 kW. 

 

Lisäksi tiedossa oli TAC Vista -järjestelmästä saatuja kompressorilta lähtevän kuuma-

kaasun lämpötiloja. Kompressorin isentrooppinen hyötysuhde määritettiin juuri Vistasta 

saatujen kuumakaasun lämpötilojen mukaan (noin 90 °C) ja sen arvoksi saatiin 0,45. 

Näiden tietojen avulla voitiin mallintaa teoreettinen kylmäprosessi, jonka luomisessa 

käytettiin Coolpack-ohjelmaa.  
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Kuva 31. Teoreettinen kylmäprosessi Log p,h-tilapiirroksessa lämpöpumppuvalmistajalta saatu-
jen tietojen mukaan. 

 

Tilapiirroksen avulla voidaan myös entalpiaeroja käyttämällä laskea tulistuksesta käyt-

töveden lämmitykseen saatavan hyödyn osuus kokonaistehosta. Entalpiaero määrite-

tään tulistuksesta saatavan korkeimman lämpötilan (90 °C) ja käyttöveden lämmin-

vesivaraajan asetuslämpötilan tilapisteiden entalpiaerolla. 

 

Entalpiaero on: 

 

   
  

  
    

  

  
         

 

Saatua entalpiaeroa verrataan koko lauhtumistehon entalpiaeroon: 

 

  
  

  

   
  

  
    

  

  

      

 

Tulistustehon osuudeksi kokonaistehosta saadaan 15 %, joten sen osuus kokonaiste-

hosta vastaa annettuja lähtötietoja. 

TULISTUKSESTA 

SAATAVA LÄMPÖ 

KÄYTTÖ-

VESIVARAAJAN 

LÄMPÖTILA ALIJÄÄHTYNEEN 

NESTEEN LÄM-

PÖTILA 
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Kun kerrotaan kokonaisteho tulistuksesta hyödynnettävällä osuudella, niin saadaan 

tulistuksesta hyödynnettävä teho: 

 

                 

 

Tilapisteitä määriteltäessä on otettava huomioon virheiden mahdollisuus, joten tulokset 

on pyöristetty karkeasti. Koska lämpöpumpussa on kaksi kylmäainepiiriä samalle höy-

rystimelle ja lauhduttimelle tulee tulistuksesta saatava teho kertoa kahdella laskentaa 

jatkettaessa. 

 

Laitteiston lämpökerroin saadaan vertaamalla lauhtumistehoa laitteen ottamaan sähkö-

tehoon. Coolpack laskee sähkötehon jos lauhtumisteho tiedetään, mutta se on yksin-

kertaista laskea myös käsin. Kompressorin tarvitsema sähköteho saadaan tekemällä 

verranto lauhtumis- ja sähkötehon suhteen, sekä lauhtumistehon entalpiaeron ja säh-

kötehon entalpiaeron (imukaasun lämpötilapisteen ja tulistuslämpötilapisteen ental-

piaero) suhteen. 

 

Verrannosta saadaan yhden kompressorin tarvitsema sähköteho: 

 

       
  

  

       
  

  

             

 

Kompressorin lauhtumistehon ja sen tarvitseman sähkötehon suhteesta saadaan ko-

jeen lämpökerroin: 

 

     

      
      

 

Tuloksista voidaan tulkita, että kojeen lämpökerroin on hyvä, vaikka isentrooppinen 

hyötysuhde on huono (0,45). Ongelma ei olekaan laitteen lämpökerroin vaan siitä saa-

tavat matalat lämpötilat, jotka eivät riitä käyttövesivaraajan varaamiseen. Tämän vuoksi 

tutkimuksessa kokeiltiin Log p,h tilapiirrokseen piirtämällä myös samalla höyrystymis-

lämpötilalla, mutta korkeammalla lauhtumislämpötilalla samaa kylmäpiiriä (kuva 32). 

Lauhtumispaineeksi asetettiin 20 bar, ja imukaasun tulistumiseksi 7 K, joka laitevalmis-

tajan tietojen mukaan yleensä asettuu välille 4–8 °C [11.]. 
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Muuttamalla kylmäaineen lauhtumispainetta voidaan tarkastella samalla lämpöpumpul-

la tuotettua energiaa erilaisilla tilapisteillä lauhtumispuolella. 

 

Tällöin lähtötiedot muuttuvat: 

 

 Lauhtumispaine ja -lämpötila ovat 20 bar ja 50,6 °C. 

 

Tulistuksen jälkeen kuumakaasun lämpötilaksi saatiin noin 90 °C, kun kompressorin 

isentrooppiseksi hyötysuhteeksi asetettiin 0,6. Kylmäprosessista saatiin tilapisteet 

Coolpack-ohjelmalla. 

 

 

Kuva 32. Teoreettinen kylmäprosessi Log p,h-tilapiirroksessa, kun lauhtumispainetta on nostet-
tu 20 bar:iin. 

 

Tämän jälkeen suoritettiin vastaavat laskelmat kuin alkuperäisen kylmäainetilapiirrok-

sen osalta. 

 

 

 

 

TULISTUKSESTA 

SAATAVA LÄMPÖ 

KÄYTTÖ-

VESIVARAAJAN 

LÄMPÖTILA ALIJÄÄHTYNEEN 

NESTEEN LÄM-

PÖTILA 
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Entalpiaero on: 

 

   
  

  
    

  

  
         

 

Saatua entalpiaeroa verrataan koko lauhtumistehon entalpiaeroon: 

 

  
  

  

   
  

  
    

  

  

      

 

Tulistustehon osuudeksi kokonaistehosta saadaan 19 %, joten sen osuus kokonaiste-

hosta on suurempi kuin alkuperäisellä lauhtumispaineella. 

 

Lasketaan tulistuksesta hyödynnettävä teho: 

 

                 

 

Verrannosta saadaan yhden kompressorin tarvitsema sähköteho: 

 

       
  

  

       
  

  

             

 

Kompressorin tarvitseman sähkötehon ja lauhtumistehon suhteesta saadaan kojeen 

lämpökerroin: 

 

     

      
      

 

5.3 Laskennallinen energiantuotanto käyttövedelle 

Käyttöveden lämmittämiseen käytettyä energiaa tarkasteltiin yhdeksän päivän ajalta 

aikavälillä 25.2.–5.3.2013. Tällä tavoin pyrittiin saamaan talvikaudelta selkeä otanta 

järjestelmän käyttäytymisestä. Laskennassa pyrittiin saamaan selville järjestelmän ko-
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konaishyötysuhde käytettävän ostoenergian ja energian kokonaiskulutuksen osalta. 

Laskennassa käytettiin TAC Vistasta saatuja Maalämpöpumppu 2:n kompressoreiden 

ja LVV01:n sähkövastusten käyntiaikoja. Laskennassa vertailtiin toteutunutta kulutusta 

maalämpöpumpun suunnitelluilla toimintapisteillä, sekä teoriassa korkeammalla kylmä-

aineen lauhtumispaineella, kuten luvussa 5.2 on laskettu.  

 

Käyttöveden lämmitykseen käytettyä energiaa ja sen jakautumista voitiin tarkastella 

vuorokausikohtaisesti tarkastelujakson yhdeksän vuorokauden ajalta toteutuneen kulu-

tuksen perusteella, lämpöpumpun kylmäpiirin olemassa olevilla toimintapisteillä. Läm-

pöpumpun lämpökerroin on 3,3 ja tulistuksesta saatava teho 4,5 kW. Näistä voitiin ha-

vaita sähkövastusten käytön kattavan suurimmillaan jopa kolmasosan vuorokauden 

kokonaisenergiantarpeesta ja pienimmillään noin viidesosan siitä (kuva 33).  

 

 

Kuva 33. Käyttöveden lämmitykseen käytetty energia jaoteltu sähkövastusten ja Maalämpö-
pumppu 2:n tuottaman energian kesken. Käytössä on suunnittelulämpötiloilla toimiva lämpö-
pumppu. 

 

Samalta ajalta tarkasteltiin vastaavasti korkeammalla lauhtumispaineella toimivaa 

pumppua, jonka lämpökerroin on hieman pienempi eli 3,1 ja tulistuksesta käytettävä 

teho noin 5,5 kW (kuva 34). 
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Kuva 34. Käyttöveden lämmitykseen käytetty energia jaoteltu sähkövastusten ja Maalämpö-
pumppu 2:n tuottaman energian kesken. Käytössä on vertailulämpötiloilla toimiva lämpöpump-
pu. 

 

Kuvia vertaamalla voidaan huomata, kuinka tulistuksesta hyödynnettävä suurempi teho 

laskee selvästi sähkövastusten käyttämää energiaa ja parantaa näin järjestelmän hyö-

tysuhdetta (kuva 33 ja kuva 34). Toisaalta korkeammalla lauhtumislämpötilalla toimiva 

vaihtoehto toimii lämpöpumpun osalta huonommalla lämpökertoimella. Lämpökertoi-

men vaikutusta voidaan verrata käytetyn sähkö osuutena lämpöpumpulla tuotetusta 

kokonaisenergiasta (kuva 35 ja kuva 36). Kuvista voidaan havaita, että hieman huo-

nommalla lämpökertoimella toimiva lämpöpumppu kuluttaisi alle 2 % enemmän sähköä 

kuin paremmalla kertoimella toimiva. 

 



43 

  

 

Kuva 35. Sähkön osuus lämpöpumpun tuottamasta kokonaisenergiasta toteutuneen lämpö-
pumppuratkaisun osalta. 

 

 

 

Kuva 36. Sähkön osuus lämpöpumpun tuottamasta kokonaisenergiasta laskennallisen lämpö-
pumppuratkaisun osalta. 

 

Toisaalta vertailemalla koko järjestelmän energiantuotantoa ja -kulutusta, voidaan 

huomata, että erilaisella ratkaisulla olisi teoriassa mahdollista parantaa järjestelmän 
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hyötysuhdetta (kuva 37 ja kuva 38). Poikkeama sähkön kokonaiskulutuksessa on jo 

hieman alle 10 %. Siinä voidaan havaita jo merkittävä ero koko vuoden kultusta tarkas-

teltaessa.  

 

 

Kuva 37. Lämpimän käyttöveden lämmitykseen käytettävän energian osuudet koko järjestel-
mässä. Kuva on toteutuneesta järjestelmästä. 
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Kuva 38. Lämpimän käyttöveden lämmitykseen käytettävän energian osuudet koko järjestelmässä. Kuva 
on vaihtoehtoisen lämpöpumppuratkaisun mallintamisesta. 

 

Eri ratkaisujen kokonaislämpökertoimet voidaan laskea vertaamalla ilmaisenergian 

kulutusta sähköenergian kulutukseen kaavalla 3 (s. 31). 

 

Toteutuneessa ratkaisussa syötetään arvot: 

 

      
   

             
      

 

Laskennallisessa ratkaisussa syötetään arvot: 

 

      
   

             
      

 

 

Vastauksista voidaan havaita, että muuttamalla järjestelmän kylmäainepiirin lauhtumis-

lämpötilaa voidaan ainakin teoriassa arvella nostavan järjestelmän kokonaislämpöker-

rointa. 
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6 Johtopäätökset ja parannukset 

6.1 Toteutuneet parannukset 

Tässä osiossa käsitellään järjestelmään tehtyjä parannuksia, järjestelmän valmistumi-

sen jälkeen. Schneider Electricin järjestelmäasiantuntija Jani Miettinen on Schneider 

Electricin edustajana vastannut järjestelmän seurannasta. Toteutuneet muutokset ja 

aiemmin havaitut muutostarpeet ovat pääosin kokemusperäisistä havainnoista tehtyjä 

toteutuksia/päätelmiä. [5.] 

Aurinkopiirin 3-tieventtiili lisättiin järjestelmään, kun havaittiin että ensimmäisen talven 

aikana korkeus- ja lämpötilaerosta johtuva niin sanottu painovoimainen kierto jäähdytti 

varaajaa ja lämmitti keräimiä katolla. 3-tieventtiili sijaitsee varaajan läheisyydessä ja 

neste kiertää tarpeen mukaan sen kautta verkoston paluupuolelle, eikä pääse varaajal-

le asti. [5.] 

 

Kuva 39. Aurinkopiirin 3-tieventtiili sijaitsee varaajan läheisyydessä [8]. 
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Alkuperäisen suunnitelman mukaan lämpimän veden lämpötilaa pyrittiin tasaamaan 

asetuslämpötilaan, johtamalla siihen suoraan kylmää käyttövettä. Varaajalta lähtevän 

veden ja lämpimän veden asetusarvojen lämpötilaerot ovat jo valmiiksi niin pienet (noin 

56 ºC ja 55 ºC) ja kylmän käyttöveden lämpötila on niin alhainen, että säätöä ohjaavan 

3-tieventtiili ei kyennyt säätämään onnistuneesti niin pientä virtausta tasaisesti. Ratkai-

su johti venttiiliin sahaamiseen ja lämpimän veden lämpötilan heittelehtimiseen. Tämä 

ratkaisu korvattiin tasaamalla lähtevän veden lämpötila kiertoveden paluupuolelta joh-

detulla vedellä (kuva 40). [5.] Alkuperäinen ratkaisu olisi voinut toimia esimerkiksi öljy-

kattilaan liitetyssä lämminvesivaraajassa, jossa varaajan lämpötila voi helposti olla 

80 ºC ja lähtevän veden lämpötilaa olisi helpompi tasoittaa kylmällä vedellä. [22.] 

 

 

Kuva 40. Lämpimän kiertoveden ja kylmän käyttöveden kytkentä lämpimän käyttöveden meno-
puolelle [8]. 

Rakennuksen rakentamisvaiheessa jäähdytysjärjestelmässä tapahtui putkien ulkopin-

nan jäätymistä talviaikana maapiirin puolella lämmönjakohuoneessa. Jäätyminen ta-

pahtui, kun talviaikana maalämpöpumppujen aiheuttama nestekierto maapiirissä aihe-

utti kiertoa myös jäähdytyspuolen piirissä ja jäähdytti varaajaa. Maapiirin kiertoon palaa 

lämpöpumpuilta nestettä, jonka lämpötila alittaa 0 ºC ja lämmönjakohuoneessa sisäti-

lan kosteus tiivistyi ja jäätyi putken pinnalle. Tästä syystä maapiirin puoleiset putket ja 

järjestelmän liuosvaraaja eristettiin ja putkiin asennettiin 3-tieventtiili ohjaamaan vapaa 

kierto takaisin maapiiriin ennen maapiirin liuosvaraajaa estäen sen jäätymisen (ks. ku-

va 5). [5.] 

ESILÄMMITETTY 

LÄMMINKÄYT-

TÖVESI 

KYLMÄVESI 

VARAAJA 2:LLE 
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6.2 Parannusehdotukset 

Aurinkolämmityksen osalta olisi mahdollista toteuttaa keräimien asennuksen osalta. 

Lanssikatu 3–5:ssä aurinkokeräimet on asennettu ylä- ja alarivin osalta erilaisiin kul-

miin. Alarivin keräimet on asennettu katon kaltevuuden mukaisesti loivempaan kul-

maan kuin yläriviin asennetut keräimet. Alun perin ajateltiin, että lähellä vaakatasoa 

olevilla alarivin keräimillä voitaisiin hyödyntää korkealla paistavan kesäauringon sätei-

lyä paremmin. Haitat ovat kuitenkin selvästi tavoiteltuja hyötyjä suuremmat. Jos kaikki 

keräimet olisi asennettu ylemmän rivin tapaan jyrkempään asennuskulmaan, olisi ke-

räinten puhdistus ja huolto helpompaa. Jyrkempi asennuskulma parantaisi keräimien 

itsepuhdistuvuutta sateella ja edesauttaisi kosteuden ja lumen poistumista keräimien 

päältä. Jyrkempään kulmaan asennetut keräimet mahdollistavat myös matalalta pais-

tavan kevät- ja syysauringon antaman lämpöenergian paremman hyödyntämisen. Täl-

löin järjestelmästä saadaan hyötyä mahdollisesti pidemmälle syksyllä, tai vastaavasti 

aiemmin keväällä. [5.] 

Keräinrivit on kytketty rinnan samaan liuospiiriin. Tämä aiheuttaa sitä, että keväällä 

ylärivin ollessa jo puhtaana lumesta, siitä saatavalla lämpöenergialla sulatetaan aino-

astaan lumia alarivin päältä, eikä lämpöenergiaa saada hyödynnettyä varaajalle. Vas-

taavasti yläriviltä sadevesi valuu pois, kun alariviltä se haihtuu kummankin rivin lämpe-

nemisen johdosta ja energiaa valuu hukkaan. [5.] 

 

Kuva 41. Aurinkopiirin kytkennät vesikatolla [8]. Jos alarivi on vielä lumen peittämä, sieltä saa-
puva liuos jäähdyttää yläriviltä saapuvaa liuosta ja kokonaisuutena saatava hyöty pienenee. [8] 

 

Muuttamalla 3-tieventtiilin ja pumpun sijaintia aurinkopiirissä lähemmäksi varaajia, olisi 

sieltä saatavan lämmön hyödyntäminen järjestelmässä nopeampaa. Tällöin auringon 
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lämmöllä ei tarvitsisi lämmittää putkiston koko liuosmäärää ennen kuin lämpöä voitai-

siin syöttää varaajaan. [5.]  

 

Jos käyttöveden lämminvesivaraaja eli LVV01 liitettäisiin LVV02:n lisäksi aurinkopiiriin, 

voitaisiin riittävien lämpötilojen vallitessa lämmittää ensisijaisesti käyttövettä (kuva 42). 

Tällöin aurinkopiirin hyöty maksimoitaisiin juuri kesäaikana, jolloin auringosta on saata-

villa mahdollisimman paljon energiaa ja aurinkopiiristä saadaan helposti korkeita läm-

pötiloja. Tämä johtaisi Maalämpöpumppu 2:n vähäisempää tarpeeseen kesäaikana ja 

matalampia lämpötiloja vaativa lämmityspiirin varaaja voitaisiin lämmittää käyttämällä 

Maalämpöpumppu 1:tä tarpeen mukaan. Toimenpide myös tasoittaisi lämpöpumppujen 

käyntiaikoja. 

 

Kuva 42. Periaatepiirustus aurinkokeräimien kytkennästä kumpaankin varaajaan. Kierto toiseen 
varaajaan estetään sulkemalla moottoriventtiilit. 

Aurinkopiirin kytkentä suoraan maalämpöpumppujen maapiirin porakaivolta palaavaan 

liuosputkeen lämmönsiirtimen kautta kasvattaisi maalämpöpiiristä maalämpöpumpuille 

saatavaa lämpöä (kuva 43). Tämä nostaisi lämpöpumpun höyrystymislämpötilaa, ja 

parantaisi sen lämpökerrointa. [5.] 
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Kuva 43. Periaatepiirustus aurinkopiirin kytkennästä maapiiriin lämmönsiirtimen kautta. 

 

Tällä hetkellä aurinkolämmöstä hyödyksi saatava energia lasketaan tällä hetkellä kaa-

valla 1 (s. 15). Toinen laskentatapa saattaa antaa tarkemman lopputuloksen. 

Auringosta hyödyksi saatava energiamäärä voidaan laskea myös kaavalla 4: 

 

                          ( )   (          ( )             ( ))  (4) 

 

, jossa 

 

         ( )                                     

 

                                          (   ) 

                                             (  
     ) 

                                                                 

       ( )                     (     
 )                     

                                                                                     (  ) 

                                                                                       (  ) 

    ( )                                                      (       ) 

                    

                                                                  (       ) 

                   . 
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Kaavan soveltuvuuden varmistaminen edellyttää jatkoselvittelyjä. [22.] 

Tutkimuksessa mukana ollut opiskelija Tuomo Koskimaa ehdotti aurinkopiirin hyödyn-

tämisen parantamiseksi myös yhden varaajan lisäämistä järjestelmään (kuva 44). Au-

rinkopiirin varaajasta lämpöä käytettäisiin saatavuuden mukaan eri tarkoituksiin. Varaa-

jasta voitaisiin tarpeen mukaan ottaa lämpöä maapiiriin, käyttöveden esilämmitykseen, 

lattialämmitykseen tai käyttöveden lämmitykseen. Se mitä aurinkolämmöllä lämmite-

tään, riippuu aurinkopiirin varaajan lämpötilasta.  

 Kun varaajan lämpötila on 5–8 ºC, sen kautta kierrätetään maalämpöpumpuille 

maapiiristä menevää liuosta. 

 Kun varaajan lämpötila on 8–30 ºC, sillä hoidetaan käyttöveden esilämmitystä. 

 Kun varaajan lämpötila on 30–57 ºC, sillä lämmitetään lattialämmityspiiriä. 

 Kun varaajan lämpötila on 57–80 ºC, sillä lämmitetään käyttövettä. 

 Kun varaajan lämpötila on asetellussa maksimilämpötilassa, sen kautta kierrä-

tetään maalämpöpumpuille maapiiristä menevää liuosta, kuten ensimmäisessä 

kohdassa.  

Tämä mahdollistaisi aurinkolämmön hyödyntämisen myös matalilla lämpötiloilla. Tällai-

nen järjestelmä toisi lisää asennus- ja laitekustannuksia hankintavaiheessa, ylimääräi-

sen varaajan, pumppujen, venttiilien ja putkiston muodossa. Kuitenkin tällä tavoin au-

rinkoenergiaa olisi mahdollista varata myös silloin kun varsinaista tarvetta ei ole ja sitä 

voitaisiin aina käyttää sinne, missä sille on tarvetta. 



52 

  

 

Kuva 44. Periaatepiirustus järjestelmästä, jos aurinkopiirillä olisi oma varaaja. Kuvan selkeyttä-
miseksi toinen maalämpöpumppu on jätetty kuvasta pois. 

Tämä mahdollistaisi aurinkolämmön hyödyntämisen myös matalilla lämpötiloilla. Tällai-

nen järjestelmä toisi lisää asennus- ja laitekustannuksia hankintavaiheessa. Kuitenkin 

tällä tavoin aurinkoenergiaa olisi mahdollista varata myös silloin, kun varsinaista tarvet-

ta ei ole.  

Vastaavissa kohteissa, joissa käytetään aurinko- ja maalämpöä yhdessä, on kokeiltu 

kesäaikana aurinkolämmöstä saatavan ylimääräisen energian syöttöä maahan. Tällä 

parannetaan maalämmöstä saatavaa hyötysuhdetta pitkällä aikavälillä, jolloin sieltä 

saatava lämpö, maaperästä riippuen alkaa vuosien saatossa vähentyä. [16.] Lanssika-

dun alueella, vesistön läheisyydessä, saattaa kuitenkin pohjavedellä olla niin suuret 

virtaamat, että lämmön syöttämisellä maaperään ei välttämättä saavutettaisi haluttua 

hyötyä tai ainakin se vaatisi lisätutkimuksia asian suhteen. [5.] 
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Lyhyet käyntijaksot ja useat käynnistymiset vähentävät lämpöpumppujen kompresso-

reiden käyttöikää ja heikentävät näin järjestelmän kokonaiskannattavuutta. Kompresso-

reissa voisi olla pyörimisnopeussäätö. Tämä vähentäisi käynnistymiskertoja ja takaisi 

tasaisemman lämmöntuoton sekä vähentäisi melua lämmönjakohuoneessa kompres-

sorin käydessä matalilla kierroksilla. Kompressorien pyörimisnopeussäätö vähentäisi 

maalämpöpumppujen käyttämän sähkön kulutusta ja parantaisi järjestelmän hyötysuh-

detta. Kohteessa käytössä olevien scroll-kompressoireiden hyötysuhde on korkea 

myös osateholla käytettäessä [20]. Ruuvikompressoreiden käyttö scroll-

kompressoreiden sijasta mahdollistaisi lämpöpumppujärjestelmän tuottamien lämpötilo-

jen nostamisen, mutta toisi haasteita rakenteellisiin ratkaisuihin melu- ja tärinähaitoista 

johtuen [5].   

 

Kohteen kahdesta maalämpöpumpusta vain Maalämpöpumppu 2:ssa on tulistustoimin-

to, jolla pystytään lämmittämään lämmin käyttövesi. Tämä johtaa siihen, että Maaläm-

pöpumppu 2 on käynnissä suurimman osan ajasta ja Maalämpöpumppu 1 käy vain jos 

lisälämmöntarvetta ilmenee LVV02:ssa. Kompressorien erilainen kuormitus johtaa 

mahdollisesti Maalämpöpumppu 2:n osalta lyhyempään käyttöikään. Toisaalta pienillä 

pakkasilla havaittu Maalämpöpumppu 1:n jatkuva käynnistyminen ja sammuminen voi 

lyhentää myös sen käyttöikää selkeästi. Jos molemmissa maalämpöpumpuissa olisi 

käytössä tulistustoiminto, se takaisi tasaisemmat käyttöolosuhteet molemmille lämpö-

pumpuille ja niiden käyttöä olisi mahdollista vuorotella. Tällä pystyttäisiin edesautta-

maan laitteiston käyttöiän pidentämistä. [5.] 

 

Tutkimuksen aikana kävi ilmi, että kun Lämminvesivaraaja 2:n lämpötila on riittävän 

korkealla esimerkiksi saatavilla olevan aurinkolämmön takia, ei Lämpöpumppu 2 käyn-

nisty ollenkaan. Näin tapahtuu, vaikka tulistuslämmölle olisi tarvetta käyttöveden läm-

mittämiseen. Tämän johdosta, ajankohtina jolloin auringosta on saatavilla lämpöä 

LVV02:n lämmittämiseen yli lämpöpumpun lauhdepuolelta saatavan lämmön, lämpö-

pumput eivät käynnisty ollenkaan ja käyttöveden esilämmityksestä huolimatta käyttö-

vesivaraajan lämpötilaa ei saada nousemaan LVV01:ssä asetusarvoon 57 ºC ilman 

sähkövastusten käyttöä. Käytännössä sähkövastukset ovat siis käytössä, vaikka yh-

tään lämpöpumpun kompressoria ei ole käynnissä.  

 

Maalämpöjärjestelmän toimintalämpötilat ovat suhteellisen matalat, ja lämpimän käyt-

töveden lämmittämiseen tarvittavia lämpötiloja on vaikea tuottaa rakennuksessa tällä 

hetkellä käytössä olevalla lämpöpumpulla. Lämpimän käyttöveden varaaja LVV01 toi-
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mii lähinnä lämmönsiirtimenä varaajassa ylläpidettävän veden ja sieltä lähtevän veden 

lämpötilaeron ollessa varsin pieni (2 ºC). Tämä johtaa siihen, että Maalämpöpumppu 2 

tai LVV01:tä lämmittävät sähkövastukset ovat käytännössä käytössä koko ajan, kun 

lämmintä vettä käytetään rakennuksessa.  

 

Toisaalta kuten luvussa 5.3 on laskennallisesti osoitettu, muuttamalla nykyisen järjes-

telmän kompressorin kylmäpiirin lauhtumislämpötilaa saataisiin järjestelmän lämpöker-

rointa paremmaksi. Tämä ei tosin vähentäisi Maalämpöpumppu 2:n käyntiaikoja. 

7 Näkökulmia  

7.1 Suunnittelu 

Tutkimuksen aikana käytössä oli rakennuksen LVI-piirustukset, mutta ei varsinaisesti 

yhtään laskennallista mallia, johon rakennuksen järjestelmien mitoitus perustuu. Tällai-

sissa tapauksissa myös suunnitelmia varten tehtyjä laskelmia olisi hyvä verrata toteu-

tuneisiin mittauksiin. Niiden merkitys järjestelmän toiminnan kannalta korostuu entises-

tään, kun pyritään pitkällä aikavälillä vähäiseen energiankulutukseen, mahdollisesti 

hankinta-, tai toteutushinnaltaan kalliimmilla suunnitteluratkaisuilla. Teoriassa hyvä 

malli, voi väärin käytettynä tai toteutettuna jopa nostaa hankkeen kokonaiskustannuk-

sia ja pidentää takaisinmaksuaikaa merkittävästi. Myös rakennuttajan kannalta olisi 

hyvä tietää, millaisiin tavoitearvoihin rakennuksen energiankulutuksen osalta on ollut 

tarkoitus päästä ja miten siihen suuntaan olisi mahdollista päästä toteutunutta kulutus-

tausta tarkasteltaessa. Tässä korostuu järjestelmän tarkka seuranta käytön aikana ja 

välitön reagointi toiminnassa havaittuihin virheisiin tai puutteisiin. 

Rakennuksen huoltokirjan ja piirustusten muuttaminen tai muokkaaminen jälkeenpäin 

tulisi olla helppoa jo valmiissa rakennuksessa. Sähköisten tietopankkien ylläpito on 

nykyään helppoa, ja siihen on tarjolla erilaisia järjestelmiä. Tällaisiin tietopankkeihin 

voisi edellyttää tallennettavan rakennusten piirustukset myös CAD-tiedostomuodossa 

tilaajan myöhempää käyttöä varten. Näin tarvittavat muutokset tiedostoihin olisi helppo 

toteuttaa myöhemmin vastaavilla ohjelmilla ja aikaa säästyisi muutostöiden suunnitte-

lussa. 
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7.2 Vastaanotto ja takuuaika 

Laitetoimittajilla on tällaisissa erikoisosaamista vaativissa toteutuksissa tärkeä osuus 

myös suunnittelun kannalta. Aurinko- ja maalämpöjärjestelmät olisi hyvä toteuttaa laite-

toimittajan suunnitelmien mukaan ja laitetoimittajan olisi hyvä suorittaa myös asennus-

työt itse [18]. Näitä suunnitelmia ei yleensä kuitenkaan liitetä muiden LVI suunnitelmien 

joukkoon, vaan niihin on ainoastaan viitattu LVI-suunnitelmissa. Laitetoimittajan suunni-

telmien liittäminen rakennuksen varsinaisten toteutussuunnitelmien mukaan parantaisi 

järjestelmän seurannasta vastaavien tahojen huolto- ja ylläpitohenkilökunnan käsitystä 

järjestelmäkokonaisuuksista. Suurten järjestelmäkokonaisuuksien hallinnassa on tär-

keää ymmärtää sen pienien osien merkitys järjestelmäkokonaisuudessa.  

Rakennuksessa, jossa on käytössä useita lämmönlähteitä, järjestelmän käytön opas-

tuksen merkitys korostuu (kuva 45). Osaava huolto- ja ylläpitohenkilökunta jatkuvan 

järjestelmäseurannan ohella takaavat järjestelmän toimivuuden jatkossakin. Tulevai-

suudessa yhä monimutkaisempien järjestelmien ylläpitoon voidaan vaatia jo erikoiskou-

lusta. Voidaan kysyä, riittääkö normaali kiinteistöpuolen ammatillinen koulutus moni-

mutkaisia LVI-järjestelmiä omaavien rakennusten ylläpitoon, vai vaaditaanko siihen 

erityistä lisäkoulutusta. Toisaalta kiinteistönhoidossa yhdelle henkilölle on jaettu yleen-

sä useampi valvottava kohde, joten on epäselvää riittääkö useampaa kohdetta hoita-

valla kiinteistönhoitajalla aikaa yhden erityiskohteen seurantaan. Työtehtäviä voisi 

myös jakaa kiinteistöhoidosta vastaavan ja esimerkiksi automatiikan seurannasta vas-

taavan yrityksen kesken, kuten Lanssikadulla on tehty. Kiinteistön ylläpidosta vastaa-

valla henkilökunnalla on mahdollisuus seurata järjestelmän toimintaa ja havaita siellä 

tapahtuvat virheilmoitukset, mutta varsinaisen automatiikan seurannasta ja ylläpidosta 

vastaa erillinen taho, jolla on mahdollisuus puuttua automatiikan toimintoihin tarvittaes-

sa ja muuttaa niitä.  

Urakoitsijoiden osalta yhteydenpito rakennuttajan/käyttäjän kanssa rakennuksen val-

mistumisen jälkeen on tällaisissa kohteissa tärkeää. Järjestelmän monimutkainen toi-

minta tulee saattaa selkeästi huolto- ja ylläpidosta vastaavien tahojen tietoisuuteen. 

Voidaan ajatella järjestelmän vastaanotto- tai luovutusprosessin muuttamista siten, että 

käytön opastus ja peruskoulutus ulottuisi aktiivisena vuorovaikutuksena koko takuuajal-

le eli kahdeksi vuodeksi [15]. Tänä aikana urakoitsijat tai laitetoimittajat suorittaisivat 

mittauksia LVI-järjestelmien toiminnasta eri vuodenaikoina. Tällöin varmistuttaisiin jär-

jestelmän suunnitelmien mukaisesta toiminnasta eri vuodenaikoina erilaisissa olosuh-
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teissa. Samalla urakoitsijoiden yhteys projektiin säilyisi selkeänä jatkumona eikä rajoit-

tuisi pelkästään rakennuksen valmistumiseen ja takuuaikojen aikaisiin satunnaisiin vii-

meistely-/korjaustöihin. Vastuualuetta ei siis varsinaisesti laajennettaisi, vaan pyrittäi-

siin välittämään tietotaito järjestelmän suunnitelluista toimintamalleista käytännössä 

tilaajan käyttöön tiivistämällä yhteydenpitoa projektin varsinaisen valmistumisen jäl-

keen. Rakennuttajan tulisi vaatia järjestelmistä toimitettavan selkeät sanalliset toiminta-

kuvaukset sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Nämä ovat välttämättömiä järjestelmään pe-

rehtymisen kannalta.  

 

Kuva 45. Rakennuksen vastaan- ja käyttöönottoon kuuluvat prosessit [13]. Monimutkaisten 
järjestelmien kohdalla käytön opastuksen ja koulutuksen täydennyksen merkitys korostuu.  

 

Takuuaikana suoritettavien mittauksien tarkoitus olisi varmistaa järjestelmän toiminta 

todellisissa käytön olosuhteissa eri vuodenaikoina, ja ne olisivat osa järjestelmän vas-

taanottotarkastusta. Vastaanottotarkastukseen voisi sisältyä aurinkokeräin- ja maaläm-

pöpumppujärjestelmän lämpömäärämittaus [11]. Tällä tavoin saadaan selville, vastaa-

ko järjestelmällä tavoiteltu energiantuotanto suunnittelussa asetettuja tavoitteita. 
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7.3 Ylläpito 

Oilon Oy suorittaa omakotitalorakennuksia suuremmissa maalämpöpumpputoimituk-

sissa käyttöönottomittaukset, joista jää todistus järjestelmän tilaajalle. Lanssikatu 3-

5:ssä toimitus poikkesi hieman normaalista, sillä automaation kytkennät suoritettiin 

Schneider Electricin toimesta. Normaalissa toimituksessa käyttöönottomittaukset voi-

daan toteuttaa, kun maapiiri ja lämpöpumpun ja varaajien välinen putkisto on täytetty ja 

ilmattu sekä varaajat on täytetty. Käyttöönottomittauksissa järjestelmään sopiva ohja-

usparametri asennetaan laitteistoon. Asennettava parametri riippuu laitteiston kytken-

nöistä. Samalla järjestelmään liitettävien antureiden ja pumppujen toiminta tarkistetaan. 

Seuraavassa vaiheessa lämpöpumppu käynnistetään ja paisuntaventtiilien toiminta 

säädetään sopivaksi. Tällä toimenpiteellä varmistetaan lämpöpumpun luvattu toiminta 

käyntiolosuhteissa. [11.] 

Oilonilta voi tilata järjestelmään myös vuositarkastuksen, joka on pakollinen 3 kg HFC-

kylmäainetta (Oilonin maalämpöpumpuissa on käytössä R407C) sisältävien laitteiden 

kohdalla. Tarkastuksessa on pakollista tarkistaa ainoastaan järjestelmässä mahdolli-

sesti ilmenevät vuodot. Tämän lisäksi Oilonin vuositarkastukset sisältävät lisäksi maa- 

ja vesipiirien suodattimien tarkastuksen. Lisäksi siinä tarkistetaan paisuntaventtiilien ja 

lämpötila-antureiden toiminta. Tässä suhteessa alaa vaivaa yhtenäisten menettelytapo-

jen puute vuotojen lisäksi muun järjestelmän tarkistusten osalta. Eri yritykset tarjoavat 

vuositarkastuksia, jotka poikkeavat toisistaan sisällön suhteen ja näin ollen myös hin-

nan suhteen. Tällöin kuluttajalla täytyy olla itsellä tieto siitä, mitä halutaan tilata. [11.] 

Voidaan miettiä, tulisiko lämpöpumppujärjestelmien huoltotoimien tarkempaa ohjeista-

mista määrittää lainsäädännön tai valvonnan keinoin vai olisiko syytä lisätä kuluttajien 

tietämystä järjestelmäkokonaisuuksista ja niihin liittyvistä palveluista. Tätä voisi 

edesauttaa kuluttajille suoraan tarjolla oleva opus, jonka luomisessa olisi mukana läm-

pöpumppujen valmistajia ja laitetoimittajia. Työtä voisi valvoa puolueeton tutkimuskes-

kus tai valvova viranomainen. Tällöin vältyttäisiin raskailta lupatoimenpiteiltä, joita julki-

nen valvonta välttämättä toisi mukanaan. Kuluttajalle annettaisiin suoraan tietoutta ai-

heesta ja samalla kaupantekoon tulisi avoimuutta. Laitevalmistajien ja -toimittajien yh-

teistyö opuksen luomisessa voisi tuoda myös eri yritysten mitoitusperiaatteita lähem-

mäs toisiaan ja yhtenäistäisi huollon ja ylläpidon lisäksi myös järjestelmien mitoituspe-

rusteita ja hinnoittelua.  
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8 Yhteenveto 

Tutkimus kuuluu RYM Oy:n sisäympäristöhankkeisiin. Työssä on kuvattu Lanssikatu 3–

5:n matalaenergiatalojen LVI-järjestelmien toimintaa lämmöntuotannon kannalta ja seu-

rattu sitä talviaikana. Työssä on kerrottu myös LVI-järjestelmiin rakennuksen elinkaaren 

aikana tehdyistä muutoksista ja samalla mietitty muita mahdollisia muutoksia. Lopuksi 

työssä on otettu kantaa LVI-järjestelmän suunnitteluun, vastaanottoon ja takuuaikaan 

liittyviin seikkoihin, sekä järjestelmän ylläpitoon liittyviin asioihin. Rakennuksen käyttä-

män lämmitys- ja jäähdytysenergia tuotetaan maalämpöpumpulla ja aurinkokeräimillä. 

Lisälämmöntarve tuotetaan sähköllä. Seuranta tapahtui omilla seurantamittauksilla ja 

Schneider Electricin toimittaman TAC Vista -automaation valvontajärjestelmän avulla. 

Tarkoitus oli myös ottaa kantaa rakennuksen suunnittelussa ja vastaanotossa suoritet-

taviin toimenpiteisiin kyseisen rakennuksen kaltaisissa tavallista monimutkaisemman 

LVI-järjestelmän omaavissa rakennuksissa. Lisäksi työssä tuodaan esille tarpeellisia 

mittauksia, joilla pyritään varmistamaan LVI-järjestelmien toiminta suunnitelmia vastaa-

vaksi rakennuksen käytön aikana.  

Lanssikatu 3–5 on kohteena edelläkävijä matalaenergiatuotannon toteuttamisessa laa-

jemmassa mittakaavassa asuinkerrostaloissa. Kohteesta kerättävä mittausdata on tär-

keää rakennuksen toiminnan seurannassa ja rakennuttajan tulevien rakennuskohteiden 

toteuttamisessa. Kohteessa on LVI-järjestelmien osalta tehty tärkeitä muutoksia alku-

peräisistä suunnitelmista toteutuksen osalta ja sen jälkeen. Nämä muutokset ovat ol-

leet välttämättömiä järjestelmien toiminnan varmistamiseksi ja sen parantamisen kan-

nalta. Muutostietojen taltiointi rakennuksen LVI-järjestelmien seurantaa ja mahdollisesti 

tulevaisuudessa toteutettavia projekteja varten edellyttää niiden tallentamisen myös 

kirjallisesti. Tietotaitoa siirtyy myös suullisesti, mutta lähinnä yritysten sisällä ja mahdol-

lisesti joitain näkökulmia huomioimatta.  

Kohteessa seurataan automaation osalta järjestelmiä jatkuvasti ja mahdollisiin ongel-

miin puututaan välittömästi. Tästä saadaan myös tärkeää kokemusperäistä tietoa jär-

jestelmän ominaisuuksista. Lanssikatu 3–5:n kaltaisissa asuinkerrostaloissa tulisi jär-

jestelmien valvonta yleisesti ottaenkin olla tarkkaa, jotta varmistetaan järjestelmän oi-

keankaltainen toiminta. Kohteessa tehdyistä tutkimuksista voidaan havaita, että järjes-

telmän anturit mittaavat riittävällä tarkkuudella ja muutenkin seuranta on kattavaa. Tu-

loksista ja toteutuneista muutoksista voidaan havaita, että järjestelmän toiminta ei ole 

eikä ole ollut täysin ongelmatonta toteutuksen onnistumisesta huolimatta. Tällaisissa 
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kohteissa käytön opastus ja järjestelmään perehdytys nousevat merkittävään arvoon. 

Yhtenäisten ohjeiden ja käytäntöjen luominen lämpöpumppujärjestelmien mitoitukseen 

ja huoltotoimenpiteisiin palvelisi sekä asiakkaita, että alalla toimivia yrityksiä.  

Lanssikatu 3–5 on kohde, johon olisi hyvä keskittyä tutkimuspuolella myös tulevaisuu-

dessa. Taloteknisiä tutkimuksia voisi suorittaa esimerkiksi vertailemalla rakennuksen 

toteutunutta energiankulutusta viereisellä tontilla sijaitsevan, samanlaisilla rakenteilla 

toteutetun Lanssikatu 7:n toteutuneeseen energiankulutukseen. Lanssikatu 7:n energi-

anlähteenä on kaukolämpö, ja lämpö jaetaan asuntoihin patteriverkostolla. Myös näi-

den kahden rakennuksen sisäilmaston vertailu voisi olla mahdollinen tutkimuksen aihe.  

Maalämpö- ja aurinkolämpöjärjestelmien vuotuisen energian tuotannon määrää voitai-

siin tutkia järjestelmäkohtaisesti. Samalla selviäisi järjestelmien todellinen vuosi-

hyötysuhde. Näitä tuloksia voitaisiin käyttää hyödyksi tulevia rakennuskohteita suunni-

teltaessa ja niiden lämmitysjärjestelmää valittaessa. Lämpöpumppujen käyntiaikoja 

voitaisiin verrata lämminvesivaraajien sähkövastusten käyttöaikoihin. Tästä saadaan 

kuva siitä, onko lämpöpumppujen käyttöä mahdollista lisätä joissain tilanteissa, jolloin 

sähkön kulutusta saataisiin alemmaksi. Myös energiamittauksessa käytettävien lasken-

tamallien lisätutkiminen esimerkiksi aurinkolämmön energiantuoton todentamisen suh-

teen kasvattaisi järjestelmästä saatavien tulosten luotettavuutta. 
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Aurinkokeräimen tekniset tiedot Solarpro SPLS20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


