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1

Johdanto

Opinnäytetyön aiheena on Kiinteistön lämmitysjärjestelmän uudistus. Työn tilaajana on
Nurmijärvellä sijaitseva Kiinteistö Oy Nurmijärven Latenssi. Kiinteistöllä sijaitsee kaksi
(2) erillistä rakennusta, joissa on eri omistuspohjat sekä toimijat. Jatkossa nimeän rakennukset korjaamorakennukseksi ja liiketaloksi.
Tällä hetkellä molemmat rakennukset lämpiävät yhteisen kaukolämpöliittymän kautta,
joka sijaitsee korjaamorakennuksessa. Korjaamorakennuksesta lämmitysputket kulkevat maan alta liiketalon lämmönjakohuoneeseen rakennusten välissä.
Kiinteistön lämmityskustannukset ovat suhteessa muihin vastaaviin kiinteistöihin korkeat
ja hyötysuhde heikko. Ongelmat johtuvat pitkälti järjestelmän vääränlaisesta ja puutteellisesta toteutuksesta. Myös osa laitteistosta on iällisesti vaihto kunnossa ja vuotoja on
esiintynyt viime vuosien aikana. Nykytilanteessa kiinteistön lämmityskustannukset jaetaan taloyhtiön osakkeiden omistussuhteiden mukaisesti. Jatkossa lämmityskustannukset jaettaisiin rakennuskohtaisesti.

1.1

Tarkoitus

Työn tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa kustannustehokas lämmitysjärjestelmän
uusiminen sekä oman kaukolämpöliittymän rakentaminen liiketaloon. Toimenpiteillä on
tarkoitus poistaa nykyisellään hukkalämmöstä aiheutuvat kustannukset sekä pienentää
molempien rakennusten lämmitystehon tarvetta. Lisäksi toimenpiteillä saadaan tulevaisuudessa jaettua lämmityskustannukset rakennuskohtaisesti.
1.2

Työn rajaus

Työssä keskitytään pääasiassa liiketalon lämmitysjärjestelmän ensiöpiirin uudelleen
suunnitteluun ja toteutukseen. Työssä ei perehdytä lämmitystä/käyttövettä jakavaan vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmän toisiopiiriin.
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2

Kiinteistön esittely

Kiinteistö Oy Nurmijärven Latenssi sijaitsee Nurmijärven Kirkonkylällä osoitteessa Pekontie 1-3 (kuva 1.), lähellä E12 moottoritien liittymää. Kiinteistöllä on kaksi (2) liikerakennusta, jotka ovat eri omistajien hallinnassa. Kiinteistöyhtiön omistussuhteet jakautuvat rakennusten kokonaispinta-alojen mukaisesti. Piha-alueet ovat toimijoiden yhteiskäytössä.

Kuva 1. Ilmakuva Pekontie 1-3.

3
2.1

Korjaamorakennus

Korjaamorakennuksen (kuva 2.) ensimmäinen osa kiinteistölle rakennettiin vuonna 1973
ja kyseistä rakennusta on laajennettu useaan otteeseen aina vuoteen 1990 saakka. Nykyisin rakennuksen kokonaispinta-ala on n. 2100 m2. Tiloissa on toiminut vuosien varrella useita eri toimijoita aina autokaupasta huoltoasemaan. Tällä hetkellä rakennuksessa toimii kolme (3) eri yritystä, joista jokainen omistaa hallitsemansa tilan osuuden.
Yritysten toimialoja ovat autokorjaamo, autovaraosaliike-/korjaamo sekä maali- ja sisustustarvikeliike. Nykyiset käyttäjät ovat toimineet tiloissa pitkään, viimeisinkin jo vuodesta
2002.

Kuva 2. Korjaamorakennus kuvattuna Helsingintieltä.
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2.2

Liiketalo

Liiketalo (kuva 3.) on valmistunut vuonna 1990 ja sen kokonaispinta-ala on n. 870 m2.
Rakennukseen on tehty laajempi mittainen muutostyö vuosina 2004–2006, kun yläkerrassa sijainneet toimistotilat muutettiin asunnoiksi. Kyseisen liiketalon omistaa yksityinen
henkilö, joka vuokraa tiloja eri toimijoiden käyttöön. Tilat ovat olleet samalla omistajalla
vuodesta 2009. Tällä hetkellä tiloissa toimii ravintola, kuntosali sekä yläkerrassa sijaitsee
viisi (5) vuokra-asuntoa.

Kuva 3. Liiketalon julkisivu.
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Nykyinen lämmitysjärjestelmä

Tällä hetkellä molempien rakennusten lämmitys sekä käyttövesi tulevat saman kaukolämpöliittymän kautta. Liittymä ja lämmönjakokeskus sijaitsevat korjaamorakennuksen
lämmönjakohuoneessa (kuva 4.).

Kuva 4. Korjaamorakennuksen lämmönjakohuone
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Liiketalon lämmitys tehdään korjaamorakennuksen järjestelmän toisiopiiristä. Putket kulkevat maan alla rakennusten välistä liiketalon tekniseen tilaan, josta lämmitys jakautuu
eri toisiopiireihin. Liiketalon lämmönjakohuoneessa (kuva 5) on erillinen lämmönvaihdin,
jolla hoidetaan lämpimän käyttöveden tekeminen lämmityspiiristä.

Kuva 5. Liiketalon lämmönjakohuone ennen järjestelmän uusimista.
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3.1

Ongelmat

Nykyisessä lämmitysjärjestelmässä on useita ongelmakohtia, jotka nostavat kiinteistön
lämmitys- sekä korjauskustannuksia.
Suurimpana ongelmana ja pelkona on ollut vuodot rakennusten välillä kulkevissa lämmitysputkissa. Putket on korjattu isommasta vuodosta johtuen n.10 vuotta sitten nopealla
ratkaisulla ja epäilyksenä on, että uusitut putket eivät kestä enää kovin pitkään. Talviaikaan sattuva putkivuoto olisi erittäin turmiollista liiketalon toiminnalle ja talotekniikalle.
Putkien eristyksistä ei ole minkäänlaista tietoa. Myös hukkalämmöstä aiheutuvat kustannukset ovat suuri ongelma. Korjaamorakennuksen toisiopiirin liitetyt liiketalon lämmitysputket aiheuttavat sen, että korjaamorakennuksen patteriverkostossa kiertää ympäri
vuoden vähintään 60 asteinen vesi. Tämä ainoastaan siksi, että liiketaloon saadaan tehtyä lämmintä käyttövettä. Lisäksi on epätaloudellista kierrättää patteriverkoston vettä liiketalon lämmitysjärjestelmään, sillä kaukolämmön veden lämpötila on n.90–120 astetta
vuoden ajasta riippuen, joka on n. 50 astetta keskimääräistä korkeampi kuin rakennuksen toisiopiiriin lämpötila. Kaiken lisäksi liiketalon lämmitysjärjestelmä on teknisen käyttöiän päässä. [1.]
3.2

Korjaustoimenpiteet

Edellä mainitut ongelmat kiinteistön lämmitysjärjestelmässä ovat sellaisia, joita ei voida
muuten korjata kuin rakentamalla liiketaloon oma lämmitysjärjestelmänsä. Tällä toimenpiteellä saadaan poistettua kiinteistön lämmitysjärjestelmästä kaikki ylimääräiset kustannukset, vesivuotoriskit sekä saadaan tehostettua lämmityksen toimintaa.
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4

Lämmitysjärjestelmien vertailu

Järjestelmien vertailuun otettiin mukaan kaukolämpö, maalämpö sekä öljylämmitys.
Muita järjestelmiä ei teknisistä syistä ollut järkevää vertailla.
Öljylämmityksen hyviä puolia ovat tehokkuus, edullinen perustamiskustannus sekä varmatoimisuus. Huonoiksi puoliksi tässä kohteessa tulivat heti tilanpuute öljysäiliöitä ja kattilaa varten sekä tarve pitkän hormin (10m) rakentamiselle. Kaiken lisäksi öljylämmitys
on näistä vaihtoehdoista epätaloudellisin sekä ympäristöä saastuttavin. [2; 3.]
Maalämmön hyviä puolia ovat ympäristöystävällisyys ja kustannustehokkuus pitkällä
ajanjaksolla. Ongelmiksi kuitenkin muodostuivat tässäkin vaihtoehdossa tilanpuute,
maalämpökaivojen sijoitus tontille sekä korkeat perustamiskustannukset. [4.]
Kaukolämmön hyviä puolia ovat tehokkuus, huolettomuus, edulliset perustamis- sekä
käyttökustannukset. Huonoina puolina on energian hinnan määräytyminen yksinoikeudella alueen toimittajan määrittelemänä.
Lämmitysjärjestelmien vertailu toteutettiin kevyesti, sillä hyvin pian kävi selväksi, että
kaukolämmöllä toteutettu järjestelmä on tähän kohteeseen kaikista edullisin rakentaa ja
pitkällä ajanjaksolla kustannustehokas käyttää. Valintaan vaikuttivat myös hyvät kokemukset jo ennestään toimivuudesta ja kustannustehokkuudesta.
4.1

Kaukolämpösuunnittelu

Kaukolämpösuunnittelun alussa tehtiin laskelmat liiketalon tarvitsemasta lämmitystehosta (kuva 6.). Lämmitystehon tuloksesta saatiin tarvittavat tiedot lämmönjakokeskuksen laskentaan (kuvat 7 ja 8.) sekä lämmityksen toimittajalle Nurmijärven Sähkö Oy:lle
kaukolämpöliittymää varten. Myös lämmönjakohuoneen sijoittelusta tehtiin erillinen
suunnitelma (kuva 9.), josta ilmenee kaikki toteutuksessa tarpeellinen. Nämä suunnitelmat toteutettiin yhteistyössä Helsingin Rae-Team Oy:n kanssa. Kaukolämpöliittymän
suunnittelussa pidettiin useampi kokous lämmityksen toimittajan kanssa, jotta saatiin selvyys liittymän tuontikohdasta, reitistä ja koosta. Nämä suunnitelmat tehtiin yhdessä Nurmijärven Sähkö Oy:n edustajan kanssa.
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Kuva 6. Lämmitystehon tarve
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Kuva 7. Lämmönjakokeskuksen laitteiden mitoitus.
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Kuva 8. Kytkentäkaavio
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Kuva 9. Lämmönjakohuoneen sijoittelu.
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4.2

Kaukolämpöliittymä

Kaukolämpöliittymän sijainti-/tuontipaikka oli tarkoitus sijoittaa liiketalon Länsi-seinälle,
josta vanhat lämpöputket kulkevat rakennukseen. Suunnittelun aikana tilanne muuttui ja
päätettiin, että liittymä tuodaan talon Itä-seinältä alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen
(kuva 10.). Tämä muutos todettiin paremmaksi, koska Itä-puolelta on lyhyempi matka
lämmönjakohuoneeseen ja rakennustyöt häiritsevät kiinteistön liiketoimintaa huomattavasti vähemmän. Lämpöputket kulkevat talon takana maan alla, josta putket nousevat
seinälle ja seinässä olevien reikien läpi. Sisätiloissa putket kulkevat eristettyinä alas lasketun katon yläpuolella aina lämmönjakohuoneeseen saakka.

Kuva 10. Kaukolämmön putkilinjat. Punaisella merkityt vanhoja.
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Lämmönjakokeskus (kuva 11.) suunniteltiin vanhaan lämmönjakohuoneeseen, josta purettiin edellinen lämmönjakokeskus. Suunnitteluvaiheen aikana lämmönjakohuoneen sijoittelua jouduttiin muuttamaan ja uusi lämmönjakokeskus sijoitettiin viereiselle seinälle
alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Muutokset johtuivat tilan pienestä koosta ja
keskuksen kokonaismittojen kasvusta alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna.

Kuva 11. Liiketalon uusi lämmönjakokeskus
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5

Toteutus

Työn toteutukseen tarvittiin useampi urakoitsija. Suunnitteluvaiheessa päädyttiin siihen,
että työhön ei oteta erillistä pääurakoitsijaa eikä ulkopuolista valvontaa vaan valvonnan
hoitaa opinnäytetyön tekijä ja työt jaetaan osaurakoihin, jotta saadaan mahdollisimman
kustannustehokas toteutus.
Työ jaettiin kahteen eri urakkaan, joista molemmista tehtiin tarjouspyynnöt. Kaukolämpöliittymän rakentamisen osalta ei pyydetty kuin yksi tarjous, jota päivitettiin suunnittelun
edetessä. Lämmönjakokeskuksen asentamisesta pyydettiin kolme samanlaista tarjousta
alan tekijöiltä.
5.1

Tekijät
Kaivuu- ja putkityöt lämpölinjojen osalta tehtiin osaurakkana. Työn toteutukseen valittiin
Nurmijärven Sähkö Oy aliurakoitsijoineen. Urakka sisälsi kaivuu- ja täyttötyöt sekä lämpölinjojen asentamisen aina kaukolämpöverkostosta lämmönjakohuoneeseen. Tähän
vaihtoehtoon päädyttiin, koska hinta oli edullinen ja kaukolämpöliittymän toimittaja luonnollinen valinta urakkaan.
Lämmönjakokeskuksen toimittaminen sekä sen asentaminen putki- ja sähkötöineen toteutettiin omana urakkana. Tähän urakkaan valittiin hinta/laatusuhteeltaan paras yritys,
josta oli ennestään hyviä kokemuksia vastaavanlaisista töistä. Urakan toteutti Uudenmaan lämpötekniikka Oy.
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5.2

Aikataulu
Taloyhtiön kokouksessa joulukuussa 2015, päätettiin toteuttaa lämmitysjärjestelmän uusiminen seuraavana vuonna lämmityskauden päätyttyä. Työn suunnittelu aloitettiin helmikuussa 2016 lämmitysjärjestelmien vertailulla ja lämmitystehojen laskemisella. Kun
vertailujen jälkeen päädyttiin kaukolämpöön, aloitettiin neuvottelut lämmityksen toimittajan sekä lämmönjakokeskuksen asentajan kanssa aikataulusta. Aikatauluksi sovittiin toimittajan töiden osalta valmistuminen kesäkuun loppuun mennessä ja keskuksen asentajan kanssa aloitus heti ensimmäisen vaiheen valmistuttua ja päättyminen viikko sen
jälkeen.
Aikataulu venyi hieman suunnitellusta ja lopullisesti työt valmistuivat noin kuukauden
suunniteltua myöhemmin. Tämä johtui kaukolämmön toimittajan aikataulun venymisestä
ja siitä johtuen myös keskuksen asennus viivästyi. Lopputarkastus töiden osalta pidettiin
10.8.2016. Tarkastuksessa olivat paikalla suunnittelussa ja toteutuksessa olleet vastuuhenkilöt, isännöitsijä sekä opinnäytetyön tekijä.
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6

Kustannukset

Ennen toteutuksen aloittamista laadittiin kustannusarvio työlle. Kustannusarvio tehtiin
maaliskuussa 2016 yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa. Arvioon otettiin mukaan
työstä jo toteutuneet suunnittelukustannukset ja kevään aikana pyydetyt tarjouspyynnöt
kaukolämpöliittymästä, kaivuu- ja putkitöistä, lämmönjakokeskuksen asennuksesta sekä
omat arviot muista toteutukseen liittyvistä töistä mm. sähkötyöt ja rakennustyöt.
Kokonaisarvio koko työstä oli 34000€, tähän laskettiin mahdollisista ylimääräisistä töistä
aiheutuvia kuluja 1500€ edestä. Ylimääräisiltä kustannuksilta vältyttiin ja budjetti riitti kokonaiskustannuksiin hyvin ja arviosta jäätiin n.10%. Lopulliset kokonaiskustannukset
työlle olivat 28223,60€ + toteutuneet suunnittelukustannukset 2728€ (taulukko 1.).
Taulukko 1. Toteutuneet kustannukset

Kokonaiskustannukset
Laskuttaja

Summa

Helsingin Raeteam Oy/suunnittelu
Nurmijärven Sähkö Oy/liittymismaksu
Nurmijärven Timanttiporaus Oy/läpiviennit
Uudenmaan lämpötekniikka Oy/kaukolämpökeskus

2 728,00 €
14 488,00 €
236,60 €
13 500,00 €

Toteutuneet kustannukset
Kustannusarvio

30 952,60 €
34 000,00 €
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7

Tulokset

Töiden valmistumisen jälkeen pidettiin taloyhtiössä ylimääräinen hallituksen kokous. Kokouksessa käsiteltiin lämmitysjärjestelmän valmistuminen ja kustannukset työn osalta.
Tilaisuudessa todettiin, että työ oli saatu onnistuneesti valmiiksi ilman suurempia ongelmia ja mitään reklamoitavaa ei taloyhtiön puolesta ollut töiden osalta. Päätettiin myös,
että lämmityksen toimintaa sekä lämmityskustannuksia seurataan vähintään kerran kuukaudessa vuoden 2017 aikana. Tällä saataisiin selville todelliset kustannussäästöt vuodessa ja laskettua takaisinmaksu aika investoinnille. Vertailuna käytetään vuotta 2013,
josta on saatavilla koko vuoden kaukolämmön kulutusraportti. Samalla lämmitysjärjestelmän toiminta säädetään mahdollisimman optimaaliseksi. Seurannan toteuttaa opinnäytetyön tekijä yhdessä isännöitsijän avustuksella. Tämän jälkeen seurantaa jatketaan
taloyhtiössä omatoimisesti.
7.1

Lämmityksen seurantajakso

Lämmityksen seurantajaksolla optimoitiin vielä järjestelmän toimintaa useampaan otteeseen. Korjaamorakennuksessa uusittiin korroosiosta kärsineitä lämpöputkia (kuva 12.)
sekä vuotavia järjestelmän ilmauskelloja.
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Kuva 12. Syöpynyt lämpöputki korjaamorakennuksessa.

Putkilinjoja muutettiin aikaisemmasta ja asennettiin uusi, taloudellisempi lämminvesivaraaja vanhan (kuva 13.) käyttöikänsä päässä olleen tilalle.

Kuva 13. Korjaamorakennuksen vanha lämminvesivaraaja.

Liiketalossa muutettiin lämmityspiirien säätökäyrien lämpötiloja hieman suunniteltua pienemmäksi. Viikko säädön jälkeen tehtiin tarkastuskäynti, jossa todettiin lämmön riittävän
hyvin kaikkien tilojen lämmittämiseen.
Käyttöveden putkistoon asennettiin vedenpaineen alentaja, jolla on tarkoituksena saada
säästöjä lämmityskuluissa sekä pidentää putkistojen kestoa. Aikaisempi paine oli 5.5bar,
joka alennettiin 3.5bariin. Paine todettiin riittäväksi kaikissa rakennuksen vesipisteissä.
Kesäaikaan lämmitysjärjestelmässä laitettiin ns. Kesäsulut kiinni, jolloin lämmitysverkostoissa ei turhaan kierrä lämmin vesi esimerkiksi yöllä, jolloin lämpötila laskee hieman
päiväsaikaa alemmaksi, mutta ei vaikuta olennaisesti tilojen sisälämpötiloihin.
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Lämmityskustannukset putosivat vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2013 noin 20%, joka
tarkoittaa investointien takaisinmaksuajaksi noin 4-5 vuotta. Vertailu taulukossa (taulukko 2.) on eritelty tarkemmin kuukausikohtaiset kulutuserot ja ulkolämpötilojen keskiarvot. Keskiarvo lämmityskustannuksille vuosina 2013-2015 oli 33 147€. Vuonna 2017
kustannukset olivat 26 416€. Kustannusero oli siis 6731 €/vuosi.
Taulukko 2. Kaukolämmön kulutusten vertailu. [5.]

Kaukolämmön kulutus 2017
Päivämäärä
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
Yhteensä
Kustannukset

Energiamäärä [MWh]
Ulkolämpötila [°C]
Hinta 63,5€/MWh
68,6
-3,50
60,6
-3,97
52,0
0,05
41,1
1,62
19,4
9,12
9,0
12,98
5,9
15,16
6,2
14,89
15,8
10,76
36,9
4,35
46,1
1,87
54,5
-0,13
416,0
5,27
26 416 €

Kaukolämmön kulutus 2013
Päivämäärä
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
Yhteensä
Kustannukset

Energiamäärä (MWh)
Ulkolämpötila (°C)
Hinta 63,5€/MWh
83,0
-5,90
66,4
-2,80
80,9
-6,60
53,4
2,70
23,0
13,50
11,3
18,10
10,7
18,30
10,4
17,30
21,0
11,90
41,4
6,60
52,9
3,50
63,3
1,30
517,7
6,50
32 874 €
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7.2
•

Selkeitä syitä säästöihin
Liiketalon käyttöveden teosta aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten poistuminen korjaamorakennuksessa erityisesti kesäaikaan, kun ei ole juurikaan tarvetta
muulle lämmitykselle.

•

Uutena liiketaloon tuleva oma kaukolämpöliittymä, joka on ympärivuoden vähintään
30 astetta kuumempaa kuin aiempi järjestelmä ja näin ollen hyötysuhteeltaan tehokkaampi.

•

Uusi hyötysuhteeltaan tehokkaampi lämmönjakokeskus.

•

Rakennusten lämmitysjärjestelmien välissä kulkevien huonosti eristettyjen lämpöputkien (n. 25m.) jääminen pois käytöstä.

•

Lämmityksen kesäsulkujen kiinnilaittaminen lämmityskauden ulkopuolella molemmissa rakennuksissa.
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8

Yhteenveto

Työn lopputulos on kaikkia osapuolia tyydyttävä. Järjestelmästä saatiin poistettua monia
riskirakenteita, jotka olisivat voineet aiheuttaa mittavia vahinkoja. Normaali olosuhteissa
uusitulle järjestelmälle ei tarvitse tehdä isompia huolto/korjaus toimenpiteitä seuraavaan
20 vuoteen. Vanha järjestelmä oli käytöstä poistettaessa toiminut 28 vuotta.
Lämmityskulut tippuivat n.20% vuositasolla. Tämän hetkisellä kaukolämpöenergian hinnalla se tarkoittaa noin 6000 euron säästöä. Tämä tarkoittaa, että uuden lämmitysjärjestelmän investointikulut on maksettu takaisin 4-5 vuodessa.
Aikataulussa tuli pieniä viivästyksiä, jotka johtuivat lähinnä kaukolämpöliittymän toimituksesta. Työt liittymän osalta oli alun perin tarkoitus aloittaa kesäkuun alussa ja olla valmis
ennen juhannusta, mutta aloitus viivästyi noin 1 kuukaudella. Tällä ei ollut suurempaa
merkitystä kokonaisuudessa eikä tilojen käyttäjien toiminnassa. Tärkeintä, että työ valmistui kesäkauden aikana, jolloin lämmityksen tarve on minimaalinen. Kesällä tarvittavan
lämpimän käyttöveden tuotto toimi edelleen vanhan järjestelmän kautta niin kauan kunnes uusi liittymä oli käyttöönotettu. Itse työvaiheet suunnittelusta toteutukseen onnistuivat ilman suurempia ongelmia.
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