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1

Johdanto

Tässä tutkimuksessa kohteena on vuonna 1988 rakennettu omakotitalo, jossa
alkuperäinen

lämmitysmuoto

on

vesikeskuslämmitys

sähköllä

sekä

tukilämmityksenä toimivat ilmalämpöpumppu ja leivinuuni. Tutkimuksessa
tarkastellaan

tarkemmin

nykyistä

lämmitysjärjestelmää

ja

siitä

syntyviä

lämmityskustannuksia. Näiden lisäksi pohditaan myös muita vaihtoehtoisia
lämmitysjärjestelmiä ja selvitetään, onko taloudellisesti kannattavaa vaihtaa
rakennuksen

nykyinen

lämmitysmuoto

joko

maalämpöön

tai

vesi-

ilmalämpöpumppuun.

Näistä lämmitysmuodoista laskin nykyiset käyttökustannukset, joita vertasin
maalämpöjärjestelmän

ja

vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmän

käyttökustannuksiin sekä kyseisten järjestelmien perustamisesta aiheutuvaan
takaisinmaksuaikaan. Laskelmia vertailemalla saatiin tutkimuksen lopuksi
selville, olisiko investointi järkevä.
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2

Pientalon lämmitys

Eri rakennuksissa lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat monet eri tekijät,
eikä yhtä oikeaa lämmitysjärjestelmää ole olemassa. Lämmitysjärjestelmän
huolellinen valinta on tärkeää, sillä etenkin kylmissä maissa, kuten Suomessa,
rakennuksen

lämmityksen

lämmitysjärjestelmien

ylläpito

on

käyttökustannuksiin

yleisesti

suurin

vaikuttavat

kuluerä.

Eri

energianhinta,

perusmaksut sekä huoltokustannukset.

Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä:
-

Rakennuksen sijainti

-

Rakennuksen koko

-

Asumistottumukset

-

Hankinta – ja käyttökustannukset

-

Ympäristöystävällisyys

-

Käytön helppous

Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttaa rakennuksen sijainti esimerkiksi silloin
kun

pohditaan

kaukolämpöä.

Mikäli

alueella

ei

ole

olemassa

kaukolämpöverkkoa, johon voidaan liittyä, ei aina kyseistä lämmitysmuotoa voida
toteuttaa. Maalämmön porakaivoa varten on hankittava lupa rakennuskunnasta.
Rakentajan kannattaa muistaa ajatus, mitä suurempi rakennus on, sitä enemmän
se kuluttaa lämmitysenergiaa. Silloin kannattaa sijoittaa lämmitysjärjestelmään,
joka toimii edullisella lämmitysenergialla. Maalämpöjärjestelmä on kallis
perustaa, mutta sen käyttökustannukset ovat edulliset, jolloin se maksaa itsensä
usein takaisin. Myös asukkaiden asumistottumukset vaihtelevat ja se taas
vaikuttaa muun muassa lämpimän käyttöveden kulutukseen sekä huoneilman
lämpötilaan. Toiselle ihmiselle +21°C astetta on sopiva huonelämpötila, kun taas
toisella se voi olla esimerkiksi +23°C astetta. Käyttöveden lämmitykseen kuluu
noin

20-30%

koko

lämmitysenergiasta.

Lämmitysjärjestelmien

käytön

helppoudessakin on eroja, suora sähkölämmitys on helppo ja huoleton kun taas
puulämmitys on työläämpi vaihtoehto ja vaatii omistajaltaan enemmän huomiota.
[1.]
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Kuvassa

1.

näkyy

vuonna

2017

uusiin

omakotitaloihin

valittujen

lämmitysjärjestelmien jakautuma. Yleisin lämmitysmuoto uusissa taloissa on
maalämpö 52% eli yli puoleen uusista taloista asennetaan kyseinen järjestelmä.
Toiseksi suosituin on poistoilmalämpöpumppu, jonka valitsee 18%. Nämä kaksi
järjestelmää muodostavat 70% valituista järjestelmistä ja loput 30% jakautuu
suhteellisen

tasaisesti

sähkölämmityksen,

vesilämpöpumpun sekä puulämmityksen kesken. [2.]

Kuva 1. Lämmitysmuodot 2017 [2.]

kaukolämmön,

ilma-
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3

Lämmitysmuodot

Työssä on tutustuttu neljään erilaiseen lämmitysmuotoon, jotka ovat
vesikeskuslämmitys, ilmalämpöpumppu, maalämpö sekä vesiilmalämpöpumppu. Kaksi ensimmäistä lämmitysmuotoa ovat käytössä
nykyisessä lämmitysjärjestelmässä, ja maalämpö sekä vesi-ilmalämpöpumppu
valikoituivat korvaaviksi vaihtoehdoiksi.

3.1

Vesikeskuslämmitys

Vesikiertoisessa

lämmityksessä

kierrätetään

vettä

lämmitysjärjestelmän

verkostossa kiertovesipumpun avulla. Vesi voidaan lämmittää esimerkiksi puulla,
öljyllä tai sähköllä. Lämpö jaetaan kiinteistöön joko lämmityspattereiden tai
lattialämmityksen kautta. Lattialämmityksessä vedenlämpötila on maksimissaan
+40°C astetta.

Lämmitysverkoston menoveden lämpötilaa ohjataan ulkolämpötilan mukaan
menevän säätökäyrän avulla. Mitä kylmempi ulkona on, sitä kuumempaa vettä
kulkeutuu lämmitysverkostoon. [1.]

Säätökäyrässä huomioitavia tekijöitä:
-

Ulkolämpötila. Kylmä sää → lämpimämpi menovesi

-

Optimaalinen säätökäyrä rakennukseen löytyy kokeilemalla

-

Oikein

asetettu

säätökäyrä

vastaa

kyseisen

rakennuksen

lämmönkulutusta
-

Halutessa voidaan pudottaa menoveden lämpötilaa yönajaksi
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3.2

Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumppu (ILP) on avustava lämmitysmuoto, joka ottaa lämpöä
ulkoilmasta ja lämmittää huoneilmaa. Vaihtoehtoisesti myös esimerkiksi
kesähelteillä se jäähdyttää sisäilmaa ja poistaa samalla lämpöisen sisäilman
ulos. Ilmalämpöpumpulla ei ole mahdollista lämmittää käyttövettä tai liittää sitä
vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään, vaan se vaatii rinnalleen jonkun toisen
päälämmitysjärjestelmän. [3.]

3.2.1

Investointikustannukset

Ilmalämpöpumpun investointikulut n. ~120m2 omakotitalossa ovat noin 1500€ 2000€.

Ilmalämpöpumpulla

saadaan

keskimäärin

10-30%

säästö

lämmityskuluissa, joka vastaa ~20 000kWh talossa noin 1000-5000kWh säästöjä
lämmityksen osalta. Suurimmat säästöt saadaan yleisesti kiinteistöissä, joiden
ominaiskulutus ja pinta-ala ovat suuret eli tarvittava lämmitysteho neliöitä kohden
on suuri. Lämmön leviämiseen vaikuttaa rakennuksen pohjaratkaisu. Kiinteistön
päälämmitysjärjestelmä tulisi asettaa n. 2-4°C astetta pienemmälle kuin
ilmalämpöpumpun asetus. Esimerkiksi patteritermostaatit +18°C astetta ja
ilmalämpöpumppu +21°C [3.]
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3.2.2

Toimintaperiaate

Ilmalämpöpumppu muodostuu kahdesta osasta, sisä- ja ulkoyksiköstä.
Sisäyksikkö sisältää puhallinpatterin, jonka lävitse lämmitettävä tai jäähdytettävä
sisäilma kiertää. Ulkoyksikkö sisältää höyrystimen, kompressorin ja automatiikan
ohjauslaitteita. [3.]

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön höyrystinpatterin läpi puhalletaan ilmaa, jolloin
ilma jäähtyy. Jäähtymisestä aiheutuvalla energialla höyrystetään suljetussa
piirissä

kiertävä

kylmäaine.

Kompressori

puristaa

höyryn

suurempaan

paineeseen ja lämpötilaan ja se johdetaan sisäyksikön lauhduttimeen.
Lauhtuessaan kylmäaine muuttuu takaisin nesteeksi ja luovuttaa sitomansa
energian lämmöksi. Lauhtunut kylmäaine johdetaan takaisin ulkoyksikköön
höyrystettäväksi. [4.]

Kuva 2. Ilmalämpöpumpun yksiköt [1.]
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Kuva 3. Esimerkki lämpimän ilman leviämisestä [3.]

Ilmalämpöpumpun hyötysuhde, eli COP (Coefficient of Performance) kertoo,
kuinka tehokkaasti laitteen käyttämä sähköenergia saadaan muutettua
lämpöenergiaksi. COP-arvo ilmoitetaan aina mitattuna +7°C asteen lämpötilassa.
COP-arvo on yleisesti 4,5-5 luokkaa. Esim. COP 4.5 tarkoittaa sitä, että 1kW
ottoteholla saadaan tuotettua 4.5kW lämpötehoa. SCOP (Seasonal Coefficient of
Performance) eli lämmityskauden lämpökerroin eli vuosihyötysuhde. SCOP-arvo
kertoo lämpöpumpun tehokkuuden laskettuna kokovuodelle. SCOP-arvoon
vaikuttaa mihin ilmastotyyppiin pumppu on suunniteltu. Eurooppa on jaettu
kolmeen ilmastotyyppiin, jotka ovat Etelä-Euroopan lämminalue, KeskiEurooppa, sekä Pohjois-Euroopan kylmäalue. SCOP arvo on yleisesti 3,5-5
luokkaa. [5.]
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3.3

Maalämpö

Maalämpö on maahan varastoitunutta energiaa auringosta. Sitä löytyy
varastoituneena maahan, kallioihin ja vesistöihin. Lämpö otetaan talteen
porakaivosta, maahan asennetusta vaakaputkistosta tai vesistöstä. Maalämpö
on uudisrakennuksien suosituin lämmitysmuoto, syynä tähän ovat sähkön ja öljyn
hinnannousu. Maalämpö jaetaan asuntoon joko vesikiertoisen lattialämmityksen
tai patteriverkoston kautta. [6.]

Maalämpöpumpun lämpökerroin on sitä parempi, mitä pienempi lämpötilaero
lämmönlähteen ja luovuttavan lämmittimen välillä on. Tästä syystä lattialämmitys
sopii parhaiten lämmönjakoon koska kiertävän veden lämpötilan ei tarvitse olla
yhtä suuri kuin patterilämmityksessä. [6.]

3.3.1

Investointikustannukset

Maalämmön investointikustannukset liikkuvat 15000-30000€ hintaluokassa.
Tarkka

hinta

riippuu

lämmitysjärjestelmä

asunnon

suuria

pinta-alasta

muutoksia

sekä

maalämpöä

siitä,

tarvitseeko

varten

esimerkiksi

patteriremontin. Hintaan vaikuttavat kohteeseen valittu maalämpöpumppu sekä
lämpökaivon/keruuputkiston

koko.

Lämpökaivo

hinnoitellaan

metrihinnan

perusteella, johon vaikuttaa maaperän rakenne. Maaperän poraamisen hinta on
keskimäärin 50-75€/m. Maaperän paksuus Suomessa on keskimäärin 10m,
mutta

se

vaihtelee

runsaasti

riippuen

porattavan

Kallioporauksen hinta on keskimäärin 30-40€/m. [7.]

kohteen

sijainnista.
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3.3.2

Toimintaperiaate

Kuva 4. Maalämpöpumpun toimintaperiaate [8.]

Maalämpölaitteisto koostuu höyrystimestä, lauhduttimesta, paisuntaventtiilistä ja
kompressorista. Lämmönkeruupiiristä saatu lämpö höyrystää lämpöpumpussa
kiertävän kylmäaineen. Kylmäaine on noin -10°C asteessa ennen höyrystymistä.
Kun

kylmäaine

höyrystyy,

siihen

sitoutuu

lämpöä.

Kompressori

imee

höyrystyneen kylmäaineen ja puristaa sen, jolloin sen paine kohoaa ja lämpötila
kohoaa jopa +100°C asteeseen. Paineistettu kylmäaine siirretään lauhduttimeen,
jossa lämmitysverkoston vesi jäähdyttäessään muuttaa kylmäaineen takaisin
nestemäiseksi. Reaktiossa vapautuu lämpöä, joka siirtyy lämmitysverkostoon.
Kylmäaine kulkee vielä paisuntaventtiilin kautta, jossa sen painetta ja lämpötilaa
alennetaan takaisin noin -10°C asteeseen. [8.]
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3.3.3

Lämmönkeruupiiri

Lämmöntalteenottoon

vaaditaan

oma

lämmönkeruuputkisto.

Lämmönkeruuputkistossa kiertää esimerkiksi 30% bioetanoli/vesiseos tai jokin
muu soveltuva jäätymätön neste. Yleisesti keruuputkisto sijoitetaan porattuun
lämpökaivoon, jonka syvyys on tyypillisesti noin 100-300 metriä. Keruuputkistona
käytetään esimeriksi halkaisijaltaan 40 mm muoviputkea, jonka seinämävahvuus
2,4 mm ja paineenkesto 6 bar. Keruuputkisto voidaan toteuttaa myös
vaakaputkistona, jos rakennuksen tontilla on tilaa kyseiselle ratkaisulle. Se vaatii
noin 1.5 m2 maata/putkimetri. Vaakaputkisto sijoitetaan noin metrin syvyyteen ja
putket vähintään 1,5 metrin välein. Jos tontti on rannan läheisyydessä, voidaan
keruupiiri tehdä myös veteen upotettuna, jolloin rannan on oltava noin kaksi
metriä syvä.

Lämmönkeruuputkisto mitoitetaan lämpöpumpun, rakennuksen

vaatiman lämmitystehon ja maaperän ominaisuuksien mukaan. Verkoston
mitoitus on tärkeä, sillä liian pieni verkosto ei pysty tuottamaan riittävästi lämpöä
[8.]

Kuva 5. maalämpökaivo [7.]

Kuva 6. vaakaputkisto [9.]
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3.4

Ilma-vesilämpöpumppu

Ilma-vesilämpöpumppu (VILP) muodostaa lämmön ulkoilmasta ja luovuttaa sen
vesikiertoiseen järjestelmään. Se kykenee myös lämmittämään käyttöveden.
Ilma-vesilämpöpumppu kykenee tuottamaan lämpöä noin -20°C asteeseen
saakka, jonka jälkeen laitteen sähkövastukset tuottavat lämmön. [3.]

3.4.1

Investointikustannukset

Ilma-vesilämpöpumpun

investointikustannukset

ovat

edullisemmat

kuin

maalämpöjärjestelmän. Tämä johtuu siitä, että lämpökaivojen porausta ei tarvita,
mutta

järjestelmän

lämpökerroin

ei

yllä

maalämmön

tasolle.

Ilma-

vesilämpöpumpun hinta asennettuna on noin 7000-13000€, johon vaikuttavat
kohteeseen vaadittavan lämpöpumpun koko sekä järjestelmään tarvittavien
muutosten määrä, joita ovat esim. putkityöt sekä vanhojen pattereiden
uusiminen. [10.]
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3.4.2

Toimintaperiaate

Ilma-vesilämpöpumppu muodostuu ulko- ja sisäyksiköstä. Ulkoyksikkö sisältää
höyrystimen, joka ottaa lämpöä ulkoilmasta, sekä kompressorin ja automatiikan.
Ulkoyksikössä oleva puhallin kierrättää ulkoilmaa höyrystimen läpi, joka saa
höyrystimessä kiertävän kylmäaineen höyrystymään. Kun kylmäaine höyrystyy,
siihen sitoutuu lämpöä. Höyrystynyt kylmäaine puristetaan kompressorissa
kovempaan paineeseen, jolloin sen lämpötila nousee entisestään. Paineistettu
kylmäaine siirtyy lauhduttimeen, jossa lämmitysverkoston vesi jäähdyttäessään
muuttaa kylmäaineen takaisin nestemäiseksi. Reaktiossa vapautuu lämpöä, joka
siirtyy lämmitysverkostoon. Kylmäaine kulkee vielä paisuntaventtiilin kautta,
jossa sen painetta ja lämpötilaa alennetaan ja kierto alkaa uudelleen. [3.]

Kuva 7. toimintaperiaate [11.]
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4

Kohteen tiedot

4.1

Kohderakennus

Rakennus on vuonna 1988 rakennettu tiiliverhoiltu omakotitalo. Kiinteistö
sijaitsee Etelä-Savossa, Pieksämäellä. Kylpyhuone ja sauna ovat saneerattu
2014. Peltikatto ja aluskate uusittu vuonna 2017. Loput sisäpinnat saneerattu
täydellisesti vuonna 2018. Asuintilojen pinta-ala on 134m2. Huonekorkeus on
2,5m, jolloin tilavuudeksi tulee 335m³.

Rakennusmateriaaleina on käytetty:

Alapohja
-

Teräsbetonilaatta 60mm

-

Styrox 100mm

-

Muovi 0,15mm

-

Sora

Lattiamateriaali
-

Parketti

-

Vinyylilankku, saneerattu parketin päälle

Seinärakenteet
-

Tiilivuoraus

-

Tuuletusrako 20mm

-

Tuulensuojalevy 50mm

-

Puurunko 50x125 K600

-

Villa 125mm

-

Höyrynsulkumuovi 0,15mm

-

Lastulevy 12mm

-

Gyproc 6mm

18

Yläpohja
-

Villa 300mm

-

Puhallusvilla ~450mm

-

Höyrynsulkumuovi 0,15mm

-

Lastulevy-/paneelikatto

-

Mdf paneeli

Ikkunat
-

4.2

Alkuperäiset 3-kerrosikkunat

Lämmitysjärjestelmä

Kuva 8. Lämminvesivaraaja ja laitteisto

Kiinteistön

lämmitysmuotoina

vesikeskuslämmitys.

ovat

Ilmalämpöpumppu,

Vesikeskuslämmitys

sijaitsee

leivinuuni

autotallin

ja

yhteydessä

olevassa varastossa, jossa sijaitsee 1500 litran lämminvesivaraaja, joka
lämpenee 3 x 6kW sähkövastuksilla. Kaksi vastuksista on sijoitettu varaajan
alaosaan ja yksi yläosaan. Varaaja lämmitetään pääsääntöisesti öisin
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alavastuksilla ja ylävastus lämpiää päivisin, jos sille on tarvetta. Varaajan sisällä
on kuparikierukka lämmintä käyttövettä varten. Lämminvesikierukan tuotto
kapasiteetti on 47l/min.

Kuva 9. vesikiertoinen patteri

Lämpö jaetaan kiinteistöön vesikiertoisella patterilämmityksellä, joka on
toteutettu yläjakoisella kaksiputkijärjestelmällä. Patteriverkosto on alkuperäinen
vuonna 1988 rakennettu. Patterit sijaitset jokaisessa huoneessa ikkunan alla, ja
niitä löytyy kiinteistöstä yhteensä seitsemän kappaletta.

Kuva 10. Ouman EH201/L lämmönsäädin ja säätökäyrä

Lämmityksen automatiikka on uusittu vuonna 2015, ja alkuperäinen TA 232U
lämmityksensäädin

on

korvattu

Ouman

EH-201/L

lämmönsäätimellä.

Säätökäyrä on asetettu siten, että +20°C asteessa järjestelmään ajetaan +18°C
asteista vettä, 0°C asteessa +40°C asteista vettä, ja -20°C asteessa +50°C
asteista vettä.
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4.3

Energian kulutus

Energiankulutus arvioitiin hyödyntämällä sähkönkulutustietoja sekä Motivan
pientalon lämmitystapojen vertailulaskuria hyödyntämällä. Rakennus sijaitsee
lämpövyöhykkeellä II. Etelä-Suomi. Vyöhykkeet on esitelty kuvassa 11, jolloin
mitoitettavana ulkolämpötilana toimii -29°C astetta.

Kuva 11. Lämpötilavyöhykkeet [12.]
Rakennuksen vuotuinen sähkönkulutus vuonna 2017 oli noin 20000kWh.
Laskurilla saatiin lämmitysenergian tarpeeksi 21425kWh/a, joka sisältää
lämpimän käyttöveden 3000kWh/a. Laskurin tulos esitetty kuvassa 12.

Kuva 12. Lämmitysenergiantarve vuodessa [13.]

Laskuri laskee suuntaa antavan lämmitysenergian kokonaistarpeen syötettyjen
tietojen perusteella. Syötetyt tiedot ovat rakennuksen pinta-ala, huonekorkeus,
asukasmäärä, joka vaikuttaa lämpimänkäyttöveden määrään, rakennuksen
energiatehokkuus tai ikä sekä rakennuksen sijainti vyöhyke.
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Kuva 13. Vuotuiset kustannukset [13.]

Ilmalämpöpumpun ja tulisijan tuotto on arviolta noin 7950kWh/a, joka jakautuu
noin puoliksi molemmille apulämmitysmuodoille. Tällöin sähköä jää ostettavaksi
13550kWh,

joka

menee

vesikeskuslämmityksen

ja

ilmalämpöpumpun

kulutukseen. Loput noin 6500kWh menee taloussähköön. Näistä muodostuu
vuosikulutus, joka on noin 20000kWh. Jos lämmitys tapahtuisi pelkän
vesikeskuslämmityksen avulla olisivat lämmityskustannukset 2857€/a, mutta
ilmalämpöpumpun ja tulisijan kanssa kustannukset ovat noin 1682€/a.
Kustannuksissa on käytetty sähkön hintana 12,4s/kWh, mutta polttopuiden hinta
on laskuissa nolla euroa, koska puut saadaan omasta metsästä, jolloin omalle
työlle ei lasketa hintaa. Polttopuiden kulutus laskennassa on 3 pinokuutiota
vuodessa. Kuvassa 13. näkyy lämmityskustannukset euroina. Alla oleva palkki
kuvaa nykyisen järjestelmän kustannuksia, ja yllä oleva jos käytössä olisi pelkkä
sähkölämmitys.
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5

Uusi lämmitysjärjestelmä

Uusiksi

lämmitysmuodoiksi

vertailuun

valittiin

maalämpö

sekä

vesi-

ilmalämpöpumppu. Maalämpö on vaihtoehdoista investoinniltaan kalliimpi, mutta
sillä on parempi hyötysuhde. Molemmat järjestelmät laskevat lämmityskuluja,
mutta

investointikustannukset ovat

suuressa

roolissa takaisinmaksuajan

muodostumisessa.
5.1

Maalämpöpumppu vaihtoehto

Maalämpö

laskisi

vaihtoehdoista

asunnon

kallein

lämmityskuluja,

ratkaisu.

Hinta

mutta

muodostuu

investointina

se

on

maalämpöpumpusta,

lämpökaivon porauksesta sekä laitteiden asennuksesta.

Mitoituksessa lämpöpumpuksi valittiin Nibe F1255-6R EM. Mitoitustiedot näkyvät
kuvassa

14.

Pumpun

hyötysuhde

on

4.72,

ja

vesikiertoisessa

patterijärjestelmässä hyötysuhteeksi tulee 3,3. Pumpun tekniset tiedot löytyvät
liitteestä 1.

Kuva 14. Maalämpöpumpun mitoitus

Alla olevassa taulukossa on listattu tarvittavat laitteet ja niiden hinnat. Laitteet
ovat lämpöpumppu, keruupiirin täyttöventtiili, asennussarja lämmönjako- ja
käyttövesiasennuksia

varten,

sekä

puskurivaraaja.

Puskurivaraaja

on
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suositeltava asentaa, koska kohteessa lämmönjako tapahtuu vesikiertoisien
pattereiden avulla. Puskurivaraaja kasvattaa lämmitysverkoston vesitilavuutta.
Lämpökaivon syvyydeksi on mitoitettu noin 150metriä.

Tuote

LVI-n:o

Hinta

F1255-6 R EM 1,5-6kW

5361626

6889,00 €

KB R25 (10kW)

5361582

99,90€

TOPSET

5361569

459,90€

UKV 100

5361517

429,90€

Yhteensä

7878,70 €

Taulukko 1. Laitelista

Koko järjestelmän hinta muodostuu laitteista, lämpökaivon porauksesta ja
täytöstä sekä laitteiden asennuksesta ja vanhojen pois purkamisesta.
Lämpökaivon hintana on käytetty 33€/m. Alla olevassa taulukossa 2. yhteenveto
koko järjestelmän kustannuksista.

Nimike

Hinta

Laitteet

7878,70€

Lämpökaivo 150M

4950,00€

Asennus

3000,00€

Yhteensä

15828,70€

Taulukko 2. kustannukset
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5.2

Vesi-ilmalämpöpumppu vaihtoehto

Lämmitysjärjestelmänä vesi-ilmalämpöpumppu on vaihtoehdoista edullisempi,
koska se ei vaadi lämpökaivon porausta, joka nostaa maalämpöjärjestelmän
hintaa. Ilma-vesilämpöpumpun hyötysuhde ei ole yhtä hyvä kuin maalämmöllä,
mutta investointi kustannukset ovat 1/3 pienemmät

Vesi-ilmalämpöpumpuksi kohteeseen valittiin mitoituksessa NIBE:n Split box 8.
Mitoitustiedot näkyvät kuvassa 15. Laitteen hyötysuhde vesikiertoisessa
patterilämmityksessä on 2,1. Pumpun tekniset tiedot löytyvät liitteestä 2.

Kuva 15. Vesi-ilmalämpöpumpun mitoitus

Alla olevassa taulukossa 3. on listattuna tarvittavat laitteet sekä niiden hinnat.
NIBE Split box ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö sisältää lämmönjaon
kiertovesipumput, ohjausventtiilit sekä paisuntasäiliön.

Tuote

LVI-n:o

Hinta

NIBE SPLIT BOX 8

5362012

5990,00€

KVR 10-10 F2040

5361604

145,00€

KVR 10-30 F2040

5361605

215,00€

KVR 10-60 F2040

5361606

295,00€

UKV 100

5361517

429,90€

Yhteensä

7074,90€

Taulukko 3. laitelista
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Koko järjestelmän hinta muodostuu lämpöpumpusta, kondenssivedenpoisto
putkistosta, puskurivaraajasta sekä laitteiden asennus- ja purkutyöstä. Alla
olevassa taulukossa yhteenveto koko järjestelmänkustannuksista.

Nimike

Hinta

Laitteet

7074,90€

Asennus

3000,00€

Yhteensä

10074,90€

Taulukko 4. kustannukset

5.3

Kustannukset & takaisinmaksuaika

Maalämpöjärjestelmän

kokonaishinnaksi

saatiin

15282,70€

ja

vesi-

ilmalämpöpumppu vaihtoehdon hinnaksi muodostui 10074,90€. Maalämpö
järjestelmä on siis investointina noin 5000 euroa kalliimpi vaihtoehto.

Lämmitysmuot

Investointikulut/

Läm.energiankulutus/kW

Läm.kustannukset/

Säästö

o

€

h

€

€/a

Takaisinmaksuaika/
a

Sähkö + ILP +

-

13550 kWh

1680,20€

-

-

Maalämpö

15828,00€

6400 kWh

793,60€

886,60

18

Vesi-

10074,00€

10302 kWh

1277,45€

Tulisija
€

ilmalämpö

402,75

25

€

Taulukko 5. Kustannuslaskelma

Taulukossa 5. näkyy laskentaperusteena olleet tiedot. Nykyinen lämmitysmuoto
kuluttaa lämmitysenergiaa 13555kWh, maalämpö 6400kWh ja vesi-ilmalämpö
10302kWh. Sähkönhintana on käytetty 12,4s/kWh.

Lämmityskustannukset vuodessa jakautuivat laskelmissa alla olevan kuvaajan 1.
mukaisesti. Maalämmön ja vesi-ilmalämpöpumpun kohdilla oranssi väri tarkoittaa
investoinnin osuutta, joka on jaettu 15-vuoden laina-ajan mukaisesti.
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Lämmityskustannukset
3 000,00 €
2 500,00 €
2 000,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
500,00 €
0,00 €
Sähkö + ILP +
Tulisija

Sähkö

Maalämpö

Vesi-ilmalämpö

Kuvaaja 1. Lämmityskustannukset

Yllä olevasta kuvaajasta 1. havaitaan, että jos käytössä olisi pelkkä
vesikeskuslämmitys, niin molemmat uudet ratkaisut säästäisivät vuosittaisissa
kuluissa huomattavasti. Tulisija ja ilmalämpöpumppu pudottavat kustannukset
investointien kanssa suurin piirtein samalle tasolle. Sen jälkeen, kun investoinnin
osuus putoaa pois, olisivat

molemmat uudet

vaihtoehdot edullisimpia

kustannuksiltaan. Maalämpö säästäisi vuodessa noin 880 euroa kun taas vesiilmalämpöpumppu noin 400 euroa.

Kokonaiskustannukset
50 000 €
45 000 €
40 000 €
35 000 €
30 000 €
25 000 €
20 000 €
15 000 €
10 000 €
5 000 €
0€
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Sähkö + ILP + Tulisija

Kaavio 1. kokonaiskustannukset

Maalämpö

Vesi-ilmalämpö
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Kaaviossa 1. on verrattu nykyisen lämmitysjärjestelmän sekä maalämmön ja
vesi-ilmalämpöpumpun kokonaiskustannukset 28 vuoden ajalle. Kaaviosta
havaitaan, että maalämpö maksaa itsensä takaisin 18 vuoden kohdalla ja vesiilmalämpöpumppu
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vuoden

kohdalla.

Molempien

järjestelmien

takaisinmaksuaika on siis liian pitkä nykyisen järjestelmän ollessa kunnossa.

Nykyisen lämmitysjärjestelmän ollessa edullinen, eikä siihen ole kannattavaa
tehdä investointia kumpaankaan vaihtoehtoon, tein vertailun myös pelkkään
sähkölämmitykseen. Tämä vaihtoehto kiinnosti asiakasta siksi, koska tällöin jäisi
puiden teko ja siitä aiheutuva työ pois.

Taulukossa

6.

näkyy

laskentaperusteena

olleet

tiedot.

Pelkällä

sähkölämmityksellä rakennus kuluttaisi lämmitysenergiaa 21000kWh, maalämpö
6400kWh ja vesi-ilmalämpö 10302kWh. Sähkönhintana on käytetty 12,4s/kWh.

Lämmitysmuot

Investointikulut/

Läm.energiankulutus/k

Läm.kustannukset/

Säästö

o

€

Wh

€

€/a

Takaisinmaksuaika/
a

Sähkö + ILP +

-

21000 kWh

2604,00€

-

-

Maalämpö

15828,00€

6400 kWh

793,60€

1810,40

9

Vesi-

10074,00€

10302 kWh

1277,45€

Tulisija
€

ilmalämpö

Taulukko 6. Kustannuslaskelma

1326,55
€

8
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Kokonaiskustannukset
80 000 €
70 000 €
60 000 €
50 000 €
40 000 €
30 000 €
20 000 €
10 000 €

0€
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Sähkö

Maalämpö

Vesi-ilmalämpö

Kaavio 2. kokonaiskustannukset

Kaaviossa 2. on verrattu maalämpöä ja vesi-ilmalämpöä sekä sähkölämmitystä
ja niiden kustannuksia 28 vuoden ajalle. Havaitaan, että tässä vaihtoehdossa
maalämmön, sekä vesi-ilmalämmön kulmakerroin on huomattavasti pienempi
kuin sähkölämmityksen. Maalämpö maksaa itsensä takaisin yhdeksän vuoden
kohdalla ja vesi-ilmalämpö kahdeksan vuoden kohdalla. Maalämpö ohittaa vesiilmalämmön 12 vuoden kohdalla, jonka jälkeen se on edullisin vaihtoehto.
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6

Pohdinta

Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella vuonna 1988 rakennetun omakotitalon
lämmitysjärjestelmän nykytilannetta, sekä vertailla sitä uusiin vaihtoehtoihin.
Selvitin järjestelmän energiankulutuksen, jotta pystyin vertailemaan sitä
laskureiden ja laskelmien avulla uusiin vaihtoehtoihin. Tarkastelin lähemmin
nykyistä lämmitysjärjestelmää ja sain kattavan kuvan sen toiminnasta.

Mahdollisiksi uusiksi lämmitysvaihtoehdoiksi valitsin kaksi eri vaihtoehtoa:
maalämpö sekä ilma-vesilämpö. Molemmat ratkaisut perustuvat nykyaikaisiin
invertteri-tekniikalla

varustettuihin

lämpöpumppuihin.

Uuden

lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä on useita, joita ovat
esimerkiksi käyttökustannukset, hankintahinta sekä käyttömukavuus.

Opinnäytetyössä
kannattavaa

selvisi,

lähteä

että

nykyisellään

päivittämään

lämmitysjärjestelmää

kumpaankaan

vaihtoehtoon,

ei

ole

koska

takaisinmaksuajat muodostuisivat liian pitkiksi. Lämmitysjärjestelmän muutos
kannattaa ajoittaa sellaiseen ajankohtaan, kun se vaatisi muutoinkin enemmän
remonttia. Tosin nykyinen järjestelmä vaatii etenkin tulisijan kannalta fyysistä
työtä, kuten puiden tekoa ja niiden sisälle kantamista. Laskelmissa verrattiin
uusia

vaihtoehtoja

myös

pelkkään

sähkölämmitykseen,

vaihtoehdoille saatiin järkevät takaisinmaksuajat.

jolloin

uusille
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