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1  JOHDANTO  

Insinöörityöni aiheena on vanhan lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän korvaaminen 

poistoilmalämpöpumpun avulla. Toimeksiantajina opinnäytetyölleni ovat vanhempani Heik-

ki ja Kaija Suorsa.  

Vanhempieni omakotitalossa on suorasähkö- ja puulämmitys. Insinöörityön tarpeena on 

energiankäyttökustannusten pienentäminen, sekä puulämmityksestä aiheutuvien kulujen ja 

siihen liittyvän työn vähentäminen. Polttopuun hankinnasta johtuva raskas työ ja vaiva ovat 

ikääntyville vanhemmilleni jo todella suuria rasitteita. Näin heidän jaksamisestaan aiheutuvaa 

huolta saataisiin olennaisesti vähennettyä.  

Insinöörityön tavoitteena on kohonneiden energiakustannusten pienentäminen ja asumis-

viihtyvyyden parantaminen sekä suunnitelma omakotitalon ilmastointi- ja lämmitysjärjestel-

män nykyaikaistamiseksi poistoilmalämpöpumpun avulla.  

Tarkoituksena on vähentää puun käyttöä lämmitysmuotona. Uudella ilmastointi- ja lämmi-

tysjärjestelmällä saadaan suuri osa polttopuun hankinnasta aiheutuvasta vaivasta ja kuluista 

poistettua, saadaan asumisviihtyvyyttä olennaisesti lisättyä ja energiakustannuksia pienennet-

tyä. Tarkoituksena on saada selville energian käyttökustannukset muutostöiden jälkeen sekä 

kustannusarvio uusien koneiden ja laitteiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Ilmanvaih-

dosta ja lämmityksestä tulee helpompi ja vaivattomampi hoitaa. Uudella järjestelmällä saa-

daan talteen poistoilmasta hyödynnetty ”ilmainen” energia, jolla rakennusta lämmitetään, 

vesikiertoisia lämmityspattereita apuna käyttäen. Myös lämmin käyttövesi saadaan hyödynne-

tystä poistoilmaenergiasta. Lisäksi tarkoituksena on selvittää poistoilmalämpöpumpun toi-

mintaperiaatetta. 

Insinöörityö aloitetaan kartoittamalla rakennuksen rakenneratkaisut ja selvittämällä käytetyt 

energiankulutukset sähkö- ja puulämmityksen osilta. Tehdään rakenteiden perusteella läm-

pöhäviölaskelmat, ja niiden avulla mitoitetaan pattereiden tehontarve. Tehdään kustannusar-

vio uusien laitteiden ja tarvikkeiden osalta ja tehdään energiansäästölaskelma.  

Suunnitelmassa käytettävä laite on käyttötarkoitukseen sopivaa poistoilmalämpöpumpputek-

niikkaa edustava Nibe Fighter 410P, jolla voidaan lämmittää patteriverkostossa kiertävä 
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lämmitysvesi ja asunnon käyttäjien tarvitsema lämmin käyttövesi. Laite huolehtii vedenläm-

mityksen lisäksi myös rakennuksen ilmanvaihdon tarpeista. [1.] [2.] 
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2  KOHTEEN ESITTELY 

Kohteena on Kajaanissa sijaitseva vuonna 1974 valmistunut, vanhempieni rakentama ja 

omistama omakotitalo. Talon rakenneratkaisut ovat hyvin tyypillisiä 1970-luvulla rakenne-

tuille omakotitaloille. Olen tehnyt rakennuksesta aikaisemmin pintapuolisen ns. rakenteita 

rikkomattoman kuntotarkastuksen, jolloin rakenteista ei löydetty huomautettavaa. Talo on 

rakennettu mäntykangastyyppiselle tontille, joka on hiekkaperäistä maa-ainesta ja hyvin pin-

takosteuden läpäisevää. Tontin maaperänrakenne on vaikuttanut positiivisella tavalla talon 

hyvään peruskuntoon.  

Rakennus on muutettu tasakattoisesta kattorakenteesta harjakattoiseksi vuonna 1990.       

Rakennuksen huoneistoala on 119,5 m2, tilavuus 445 m3 ja rakennusala 159 m2. Kohteen ra-

kennustapana on kappaletavarasta paikalla tehty. Kuvassa 1 on esitetty rakennuksen pohja-

piirros. 

     

Kuva 1. Rakennuksen pohjapiirros. 
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2.1  Rakennetyypit 

Alapohjan rakenteen (kuva2) päällimmäisenä on käytetty muovimattoa, jonka alla on valettu 

betonilaatta. Betonilaatan alla on kovavilla ja alimmaisena on tiivistetty hiekka. 

Alapohjarakenne: 

 

Kuva 2. Alapohjan rakennekuva. 

Runkorakenne: 

Seinien runkorakenteessa (kuva 3) on ulommaisena käytetty tiiliverhousta, jonka jälkeen ra-

kenteina ovat: tuulettuva ilmarako, tuulensuojana puukuitulevy, höyrynsulkumuovi, mineraa-

livilla ja puurunko. Sisäpinnan materiaalina on lastulevy ja paneeliverhous. 

 

  Kuva 3. Seinärakennekuva. 
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Yläpohja ja kattorakenne: 

Yläpohjan rakenteena (kuva 4) on puulaudoitus, mineraalivilla ja koolaus, höyrynsulku, ilma-

rako ja sisäkattorakenteena on paneeliverhous. Rakennuksen aikaisemmin ollessa tasakatto-

rakenteinen, on puulaudoituksen päällä ollut kattohuopa. Kattohuopa on poistettu raken-

teesta tehtäessä rakennuksesta harjakattoinen. Harjakatto on tehty puisten kattoristikoiden 

varaan. Nykyisen harjakaton ja alkuperäisen tasakaton välissä on ullakkotila. Ullakkotilan 

tuuletus toimii räystäältä avoimien ja kattorakenteen päädyissä olevien tuuletusaukkojen 

kautta.  

 

Kuva 4. Yläpohjarakenne.  

Ikkunat: 

Rakennuksen ikkunat (kuva 5) ovat alkuperäiset ja niiden rakenteena ovat: puukarmit, kol-

mikerroksiset ikkunat ja niiden välissä tuulettumattomat ilmaraot.  

 

Kuva 5. Ikkunarakennekuva. 
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2.2  Energiankulutustiedot 

Sähköenergian kulutustiedot on huomioitu vuosilta 2004–2008. Sähkön kokonaishinta muo-

dostuu kolmesta osasta: sähköenergian myynnistä (myyntihinta), verkkopalvelusta (siirtohin-

ta) sekä veroista (sähkövero ja arvonlisävero). Vanhassa järjestelmässä sähköenergian kulu-

tuksen keskiarvo vuosilta 2004–2008 on ollut 14695 kWh/vuosi. Sähkönkäyttötiedotteen 

perusteella rakennuksessa on käytetty päivä ja yöenergiaa. Vuodelta 2008 sähköenergiankulu-

tus on ollut 13941 kWh, päiväenergiaa 7585 kWh ja yöenergiaa 6356 kWh, laskelmissa käyte-

tään vuoden 2008 arvoja. Sähkön kulutus ja hintatiedot ovat taulukossa 1. 

Lämmitykseen on käytetty lisäksi puuta, jota on poltettu hellassa ja leivinuunissa. Puun tyy-

pillinen energiasisältö on 4,1 kWh/kg [3]. Puusta saatava tehollinen lämpöarvo on: 1300 

kWh/pino-m³ [3]. Kyseisessä kohteessa puuta on käytetty lämmitykseen vuosittain noin 

kolme pinokuutiometriä ja siitä saatu energiamäärä: 3 pino-m³ * 1300 kWh/pino-m³ = 3900 

kWh. Puun kulutus ja hintatiedot ovat taulukossa 2. 

Taulukko 1. Sähköenergian kulutus. 

Ostettu sähköenergia vuonna 2008  kWh snt / kWh € 

            

Sähkön myynti         

Perusmaksu  3,85 € / kk     46,20 

Päiväenergia   7585 7,89 598,46 

Yöenergia     6356 6,49 412,50 

Sähkön myynti yhteensä 13941   1057,16 

            

Sähkön siirto         

Perusmaksu 27,80 € / kk     333,60 

Päiväenergia   7585 2,97 225,27 

Yöenergia   6356 1,84 116,95 

Sähköverot 1 lk   13941 1,0769 150,13 

Sähkön siirto yhteensä 13941   825,96 

            

Lukemalasku yhteensä     1883,12 

            

Sähkön kokonaishinta  13941 13,50 1883,12 
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Lämmitykseen käytetyn poltettavan puuenergian hintatiedot ovat peräisin yksityiseltä poltto-

puun myyjältä, hinnat voivat hieman vaihdella myyjäkohtaisesti. 

Polttopuun hankintahinta yksityisellä halkomyyjäyrittäjällä, 

Halko 1m, sekapuu, kuivaa, 31 €/pino-m³ [4]. 

Polttopuun hankinnassa ei ole otettu huomioon toimituskuluja ja omalle työlle ole laskettu 

hintaa (ajatellen omasta metsästä hankittua puuta). 

Taulukko 2. Puuenergian kulutus. 

Ostettu puuenergia vuonna 2008  kWh snt / kWh € 

Kulutus    3900  0,02385 93,00  

Kokonaishinta   3900  0,02385 93,00 

 

Rakennuksen lämmitykseen on käytetty yhteensä energiaa 17941 kWh ja kuluja niistä yhteen-

sä on kertynyt 1976,12 €. 
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3  VANHA LÄMMITYS- JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ 

Alkuperäisenä lämmitysmuotona rakennuksessa käytetään sähkölämmitystä (kuva 6), jolla 

lämmitetään myös tarvittava lämmin käyttövesi. Sähkölämmitys on helpoin tapa toteuttaa 

rakennuksen lämmitysjärjestelmämuoto, koska sähköä tarvitaan rakennuksen eri toiminnois-

sa joka tapauksessa. Sähköllä toimiva lämmitysjärjestelmä on helppo säätää huonekohtaiseksi 

sopivaksi ja on toiminnallisesti varma ratkaisu. [5]  

Lisää lämmitysenergiaa saadaan polttamalla puuta hellassa ja leivinuunissa. Puuta lisälämmi-

tysmuotona käyttämällä on saatu osaa ostettavasta sähköenergiasta pienennettyä. 

 

Kuva 6. Sähköpattereilla toimiva lämmitys [5]. 
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Ilmanvaihdon tarkoituksena on terveellisen ja viihtyisän sisäilman ylläpitäminen rakennuk-

sessa. Ilmanvaihtojärjestelmä poistaa ilmasta epäpuhtauksia ja tuo rakennukseen ulkoilmaa 

korvausilmaksi. Sisäilmasta poistettavia epäpuhtauksia ovat mm. kosteus, hajut ja käryt. Mui-

ta ilman epäpuhtauksia ovat mm. rakennus ja sisustusmateriaaleista vapautuvia kemikaaleja 

sekä maaperästä tuleva radonkaasu. [6]        

Ilmanvaihtojärjestelmä toimii rakennuksessa painovoimaisesti (kuva 7) liesituulettimen ja 

korvausilmaventtiileiden kautta. Ulkoilma tuodaan rakennukseen olohuoneen, makuuhuo-

neiden ja saunan kautta ja poistoilma poistetaan keittiön pesuhuoneen, saunan ja wc:n kautta. 

Painovoimaisesti toimiva ilmanvaihto on hyvin yleinen ratkaisu 1970-luvulla rakennetuissa 

taloissa, ja se perustuu tuulen ja lämpötilan aiheuttamien paine-eron vaihteluihin ulko- ja si-

säilman välillä. Ilmanvaihdon ilmavirrat vaihtelevat suuresti sääolosuhteista johtuen. Lämpi-

män sään vallitessa painovoimainen ilmanvaihto on pienimmillään, ja kylmän sään vallitessa 

painovoimainen ilmanvaihto on suurimmillaan. Jotta rakennuksessa olisi viihtyisä ja terveel-

linen asua, on ilmanvaihdon toimittava jatkuvasti, ainakin minimiteholla. Ilmanvaihto on pa-

kollinen rakennuksen toiminnan kannalta sekä ihmisten hyvinvoinnin vuoksi. Rakennuksen 

ilmanvaihdon määrä on silloin sopiva, kun koko ilmamäärä vaihtuu kahden tunnin välein. [6]      

 

 

Kuva 7. Painovoimaisen ilmanvaihdon toimintaperiaate [6]. 
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4  LÄMPÖPUMPPURATKAISU 

Yleisesti poistoilmalämpöpumpun pääasiallisena tarkoituksena on ostettavan energian hyö-

dyn maksimoiminen. Eli kun ostetaan 1 kWh energiaa, niin energiaa saadaan poistoilmaläm-

pöpumpun avulla tuotettua 3,5 kWh (2,5 kWh*) tai jopa 5 kWh (4 kWh*) (ilmaista*) energi-

aa, riippuen laitteen COP- kertoimesta (kuva 8). Tämä ylimääräisenä ja ilmaisena energiahyö-

tynä saatu 2,5–4 kWh energiamäärä menee ns. harakoille poistoilman mukana ilman kyseistä 

laitetta. Poistoilmalämpöpumpun tehtävä on energian talteenotto poistoilmasta ja lämmittää 

rakennus, sekä käyttöveden ja tuloilman lämmitys. Rakennus lämmitetään poistoilmasta saa-

dun energian avulla vesikiertoisia lämmityspattereita apuna käyttäen.   

 

 

 

Kuva 8. Esimerkki lämmöntalteenoton hyödystä.  
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Tulevaisuudessa rakennuksen uutena lämmitysmuotona käytettäneen poistoilmalämpöpum-

pun avulla toimivaa lämmitys- ja ilmastointiratkaisua. Jatkossakin tullaan käyttämään puun 

polttoa lisälämmitysmuotona, tosin vähenevissä määrin.  

Poistoilmalämpöpumpun lisäksi rakennukseen joudutaan asentamaan vesikiertoiset lämmi-

tyspatterit ja lämmitysputkistot. Lisäksi joudutaan asentamaan ilmanvaihtokanavat ja kote-

loimaan ne. Poistoilmalämpöpumppu asennetaan lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmään.  

Poistoilmalämpöpumpulla voidaan saada huomattavia säästöjä energiakustannuksiin, lisäksi 

laite on helppo ja huoleton käyttää. Laite voidaan ohjelmoida lämmityksen ja ilmastoinnin 

osalta sellaiseksi, että poistoilmalämpöpumpusta saatu hyöty on mahdollisimman suuri [2]. 

Laite voidaan ohjelmoida myös mahdollisten pidempiaikaisten asunnon käyttämättömyyden 

jaksojen osalle. Esimerkiksi lomamatkan tai muun monen päivän, jopa viikkojen poissaolon 

vuoksi laite antaa vain tarvittavan lämmityksen ja ilmastoinnin tehon. Näin saadaan energiaa 

huomattavasti säästettyä. [2]  

Rakennuksessa tarvittava sisälämpötila riippuu monista eri seikoista. Kesäaikana riittää 

useimmiten auringon säteilemä lämpö, ihmisten ja eri laitteiden antama lämpö rakennuksen 

lämpimänä pitämiseksi. Kun ilma viilenee, tarvitaan enemmän lämpöä ja lämmitysjärjestelmä 

on sen vuoksi käynnistettävä. Mitä kylmempi ulkolämpötila on, sitä enemmän tarvitaan 

lämmintä vettä lämmitysjärjestelmän kiertoon. 
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4.1  Energian talteenotto 

Energian talteenotto Nibe Fighter 410P-poistoilmalämpöpumpulla toimii seuraavalla tavalla: 

Lämmitetty huoneilma johdetaan rakennuksen eri tiloista kanavajärjestelmän kautta pois-

toilmalämpöpumpulle. Poistoilma menee höyrystimen lävitse ja kiehumispisteeltään alhainen 

kylmäaine (propaani) saadaan höyrystymään. Huoneilmasta saatu lämpöenergia luovutetaan 

kylmäaineeseen, viilentynyt huoneilma ohjataan ulos. Kun kylmäainetta puristetaan komp-

ressorissa, seurauksena kylmäaineen lämpötila saadaan nousemaan voimakkaasti. Lämmitetty 

kylmäaine johdetaan sähkökattilaan sijoitettuun lauhduttimeen. Silloin kylmäaine luovuttaa 

lämmön sähkökattilassa olevaan veteen, jolloin kylmäaineen lämpötila laskee ja se tiivistyy 

kaasusta nesteeksi. Kylmäaine johdetaan suodattimen lävitse paisuntaventtiiliin. Silloin paine 

ja lämpötila laskevat lisää ja kylmäaineen kierto päättyy. Seuraavaksi kierto alkaa uudelleen 

alusta. (Kuvat 9 ja 10.) [2]. 

 

Kuva 9. Nibe Fighter 410P-poistoilmalämpöpumpun järjestelmäperiaatekuva [ 2.]. 
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4.2  Lämmön tuottaminen ja käyttöveden lämmitys 

Lämmön tuottaminen ja käyttöveden lämmitys tulee osana energian talteenoton ja ilmas-

toinnin prosesseja. Energian talteenoton jälkeen poistoilmasta saatu energia on varastoituna 

kattilaveteen. Kattilavedestä energiaa otetaan käyttöön tarpeen mukaan rakennuksen lämmit-

tämiseen, sekä käyttöveden ja tuloilman lämmittämiseen. Mikäli poistoilmasta saatu energia-

määrä ei riitä (kovat pakkaset) lämmittämään tarpeeksi paljon vettä, tällöin kytkeytyy laitteen 

sähkövastus päälle ja lämmittää tarvittavan määrän vettä. Nibe Fighter 410P-

poistoilmalämpöpumpun sähkövastuksen vakioteho on 9,0 kW, lisäksi saatavilla on myös 

13,5 kW tehoinen sähkövastus [2]. (Kuvat 9, 10, 11, 12 ja 13) [2]. 

 

 

Kuva 10. Energian talteenotto ja lämmöntuottaminen [2]. 
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Kuva 11. Nibe Fighter 410P komponenttien sijainti 1 [2].  
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Kuva 12. Nibe Fihter 410P komponenttien sijainti 2 [2]. 
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Kuva 13. Nibe Fighter 410P komponenttiluettelo [2]. 
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Kuva 14. Nibe Fighter 410P tekniset tiedot [2].  
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4.3  Ilmanvaihto 

Ilmanvaihto toimii myös osana enrgian talteenoton, lämmöntuottamisen ja käyttöveden 

lämmityksen prosesseja. Ulkoilma johdetaan Nibe Fighter 410P-poistoilmalämpöpumpulle, 

jossa tuloilma lämmitetään. Lämmitetty huoneilma siirtyy seuraavaksi ilmanvaihtokanavajär-

jestelmään ja johdetaan rakennuksen tuloilmalaitteilla varustettuihin huoneisiin, josta ilma 

siirtyy poistoilmalaitteilla varustettuihin huoneisiin.  Lämmin huoneilma johdetaan poistoil-

malämpöpumppuun rakennuksen poistoilmakanavajärjestelmän kautta. Seuraavaksi pois-

toilmasta otetaan energia talteen ja viilentynyt poistoilma ohjataan ulos. Tämän jälkeen uusi 

ulkoilma siirtyy poistoilmalämpöpumppuun, jossa se lämmitetään ja ohjataan jälleen ilmas-

tointikanavajärjestelmään. (Kuva 15.) [7] 

 

 

 

 

Kuva 15. Ilmanvaihdon toimintaperiaate [7] 
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5  RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS 

Tehontarvelaskelmien perusteella saadaan selville rakennuksen tarvitsema lämmitysteho. Te-

hontarvemitoituksia laskettaessa käytetään Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa D5, 

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta ohjeet 2007. Kaikki lu-

vussa 5 tehtyjen laskelmien tulokset ovat liitteinä.  

Laskettaessa rakennuksen energiankulutustietoja, on pääasiassa otettava huomioon raken-

nuksen toteutuneet energiakustannukset. Energiankulutus laskelmien tuloksissa on jonkin 

verran heittoa, verrattuna toteutuneisiin kustannuksiin. Erot tuloksissa johtuvat pääosin ra-

kennuksen sijoittamisesta pääilmansuuntien mukaan, laskettaessa lämpösäteilyjen arvoja 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5 ohjeen mukaisesti. Myös sääolosuhteet vaih-

televat vuosittain ja energiaa kuluu lämpimämpänä vuonna vähemmän ja vastaavasti kyl-

mempänä vuonna enemmän. Osaltaan energiankulutuksen määrään vaikuttaa puun energia-

määrän vaihtelu, käytettävissä olevan puun laadun ja tyypin mukaan. Tulisijan hyötysuhde 

vaikuttaa myös omalta osaltaan saadun lämmitysenergian määrään. Laskelmat ovat kuitenkin 

vain suuntaa antavia ”laskennallisia arvoja”, eivät toteutuneita energiankulutuksia. Energian-

kulutus laskelmat ovat liitteinä. 

5.1  Nykyinen järjestelmä 

Nykyisenä rakennuksen lämmitysjärjestelmänä on sähkö- ja puulämmitys. Sähköenergiaa 

vuonna 2008 on kulutettu 13941 kWh ja puulämmityksestä energiaa on saatu käyttöön 3900 

kWh, eli yhteensä energiaa on käytetty 17841 kWh. Laskelmat on tehty rakenteiden tarkaste-

lun perusteella, jossa jokaiselle rakenteelle on laskettu oma U-arvonsa.  

 

 



20 

5.2  Uusi poistoilmalämpöpumpulla toteutettu järjestelmä 

Poistoilmalämpöpumpulla on tarkoitus korvata mahdollisimman paljon ”kallista” ostettua 

13941 kWh:n sähköenergiaa ja puunpoltosta saatua 3900 kWh:n energiaa. Rakennuksessa 

lämmitykseen käytetyn sähkö- ja puuenergian osuus on yhteensä 17841 kWh/vuodessa. 

Valmistajan mukaan säästöä voidaan saada 6500 – 9500 kWh/vuodessa.  

5.3  Lämpöhäviöt 

Huonetilojen ja ilmanvaihdon lämmitys kuuluvat rakennuksen tilojen lämmitykseen. Lasket-

taessa tilojen energiatehokkuutta otetaan laskelmissa huomioon lämpöhäviöenergiat lämmi-

tysjärjestelmässä. Lämmön kehityksessä, varastoinnissa, siirrossa ja luovuttamisessa syntyy 

lämpöhäviöitä. Lämpöhäviöitä lisää myös säätöjärjestelmä. Lämmitysjärjestelmän lämpöhä-

viöenergia on tilojen lämmitysjärjestelmään tuodun lämpöenergian ja lämpöenergian tarpeen 

erotus. Tulleesta lämpöhäviöenergiasta osa saadaan hyödynnettyä rakennuksen lämmitykses-

sä lämpökuormina. [3] 

5.4  Pattereiden valinta 

Pattereiden valintaan vaikuttaa rakennuksen huoneiden lämmitystehontarve. Lämmityste-

hontarve lasketaan jokaiseen rakennuksen tilaan, jossa halutaan pitää yllä sopivaa lämpötilaa. 

Patterit mitoitettiin rakennuksen huonekohtaisesti. Lämmitystehontarve määräytyy rakentei-

den johtumislämpöhäviöiden, ilmanvaihdon ja ilmavuotojen perusteella [3].  

Taulukossa 3. on esitelty valitut lämmityspatterit. 
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Kuva 16. Ote Suomen rakentamismääräyskokoelmasta D5 [3]. 

 

 

Kuva 17. Ote Suomen rakentamismääräyskokoelmasta D5 [3]. 
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Kuva 18. Ote Suomen rakentamismääräyskokoelmasta D5 [3]. 

 

tAU  **  

 

 

Lämmityspattereiksi valittiin Purmo Compact tyyppiset vesikiertoiset lämmityspatterit, jotka 

sijoitetaan seuraavasti rakennuksen eri huoneisiin: 

Taulukko 3. Lämmityspatterit. 

Lämmityspatterit Purmo Compact

Rakennuksen tila Patterin tyyppi Tehontarve, W Patterinteho, W

Makuuhuone 1 Purmo Com 1400-450-21-TV10 642,46 643

Makuuhuone 2 Purmo Com 1400-450-22-TV10 533,64 587

Makuuhuone 3 Purmo Com 1400-450-22-TV10 769,23 806

Olohuone Purmo Com 1400-200-22-TV10 * 3 1105,04 1248

Ruokailu Purmo Com 1400-200-33-TV10 494,46 575

Varasto Purmo Com 600-300-33-TV10 345,46 347

Askartelu Purmo Com 1400-200-22-TV10 370,02 416

Pesuhuone Purmo Com 800-400-11-TV10 215,55 246

Tuulikaappi Purmo Com 500-300-22-TV10 183,27 207  
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6  ENERGIAN SÄÄSTÖ 

Laskettaessa rakennuksen energiankulutustietoja, on pääasiassa otettava huomioon raken-

nuksen toteutuneet energiakustannukset. Energiankulutus laskelmien tuloksissa on jonkin 

verran heittoa, verrattuna toteutuneisiin kustannuksiin. Erot tuloksissa johtuvat pääosin ra-

kennuksen sijoittamisesta pääilmansuuntien mukaan, laskettaessa lämpösäteilyjen arvoja 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5 ohjeen mukaisesti. Myös sääolosuhteet vaih-

televat vuosittain ja energiaa kuluu lämpimämpänä vuonna vähemmän ja vastaavasti kyl-

mempänä vuonna enemmän. Osaltaan energiankulutuksen määrään vaikuttaa puun energia-

määrän vaihtelu, käytettävissä olevan puun laadun ja tyypin mukaan. Tulisijan hyötysuhde 

vaikuttaa myös omalta osaltaan saadun lämmitysenergian määrään. Laskelmat ovat kuitenkin 

vain suuntaa antavia ”laskennallisia arvoja”, eivät toteutuneita energiankulutuksia. Energian-

kulutus laskelmat ovat liitteinä.     

Taulukko 4. Energian säästö. 

Ostettu energia vuonna 2008  kWh / vuosi € / vuosi 

Sähkö 13941 1882 

Puu 3900 93 

Yhteensä 17841 1975 

      

Ostettava sähköenergia 13941 1882 

Poistoilmalämpöpumpulla saatu hyöty 6500 877,50 

Ostettava sähköenergia jäännös 7441 1004,50 

      

Ostettava sähköenergia 13941 1882 

Poistoilmalämpöpumpulla saatu hyöty 9500 1282,50 

Ostettava sähköenergia jäännös 4441 599,50 

      

Ostettava energia ilman puuenergiaa 17841 2408,54 

Poistoilmalämpöpumpulla saatu hyöty 6500 877,50 

Ostettava sähköenergia jäännös 11341 1531,04 

      

Ostettava energia ilman puuenergiaa 17841 2408,54 

Poistoilmalämpöpumpulla saatu hyöty 9500 1282,50 

Ostettava sähköenergia jäännös 8341 1126,04 
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7  MUUTOSTÖIDEN KUSTANNUKSET 

Muutostöiden kustannuksista ylivoimaisesti suurin yksittäinen investointi on itse poistoilma-

lämpöpumpun hankintahinta. Lisäksi joudutaan hankkimaan vesikiertoiset lämmityspatterit - 

ja putkistot, ilmastointikanavia venttiileineen ja koteloineen, sekä muita pieniä tarvikkeita. 

Kuvassa 12 on esitetty ilmastointikanavien ja lämmitysputken sijoitus rakennukseen. 

 

Kuva 19. Ilmastointikanavien ja lämmitysputkistojen sijoittaminen rakennukseen. 
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Rakennuksen muutostöiden kustannuksista ehdottomasti suurin yksittäinen hankinta on itse 

lämpöpumpun hankintahinta 7405 €. Yllättävän suureksi muodostuivat lämmityspattereiden 

hankintakulut, niiden ollessa nyrkkisäännöllä 450 €/kpl asennettuna sisältäen kaikki tarvik-

keet ja putkistot. Ilmastointikanavien hinnaksi tuli kotelointeineen, tarvikkeineen ja venttii-

leineen noin 850 €.   

Nibe Fighter 410 P          7405 € 

Vesikiertoiset lämmityspatterit 11 kpl, a 450 € (sis. putkistot)    4950 € 

Ilmastointikanavat (täydelliset)          850 € 
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8  JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Poistoilmalämpöpumpulla voidaan saada huomattavia säästöjä energiakustannuksiin, lisäksi 

laite on helppo- ja huoleton käyttää. Laite voidaan ohjelmoida lämmityksen – ja ilmastoinnin 

osalta sellaiseksi, jotta poistoilmalämpöpumpusta saatu hyöty on mahdollisimman suuri. Lai-

te voidaan ohjelmoida myös mahdollisten pidempi aikaisten asunnon käyttämättömyyden 

jaksojen osalle, esimerkiksi viikonlopun, lomamatkan tai muun monen viikon poissaolojen 

vuoksi laite antaa vain tarvittavan lämmityksen- ja ilmastoinnin tehon. Näin saadaan energiaa 

huomattavasti säästettyä.  

Valmistajan mukaan energian säästö on 6500 – 9500 kWh/vuosi käytettäessä Nibe Fighter 

410 P-poistoilmalämpöpumppua. Energiankulutus laskelmien perusteella voidaan saada jo 

todella merkittävien summien säästöä ja vieläpä ilmaista energiaa joka menee hukkaan ilman 

poistoilmalämpöpumppua. Säästöä saadaan aikaiseksi noin 600 - 1500 euroa vuodessa. Joka 

tapauksessa poistoilmalämpöpumpulla saatu energiahyöty on suurempi kuin puunpoltosta 

saatu lämmityksenenergian määrä, joten ainakin yksi työn tarkoituksen päämäärä tuli täytet-

tyä. Suurimmiksi kustannuksiksi muodostui poistoilmalämpöpumpun ja yllättävän arvok-

kaiksi osoittautuneiden lämmityspattereiden hankintahinnat. Kovan tarjouskilpailun päät-

teeksi muutostöiden hinnaksi arvioidaan noin 11000 €. Ajan kanssa kustannukset saadaan 

takaisin säästyneenä energian kustannuksena ja asumisviihtyvyydelle tulisi huomattavaa pa-

rannusta otettaessa käyttöön kyseinen lämmitys ja ilmastointijärjestelmä. 
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9  YHTEENVETO 

Insinöörityön tarkoituksena oli vähentää energiakustannuksia ja saada aikaan toimiva ilman-

vaihtojärjestelmä omakotitalossa poistoilmalämpöpumpun avulla, vaikka puun käyttöä lisä-

lämmönlähteenä vähennettäisiinkin. Rakennuksen rakenneratkaisut käytiin läpi rakennepii-

rustusten perusteella ja laskettiin niiden mukaan energian kulutus laskelmia. Lopuksi mitoi-

tettiin lämmityspatterit laskelmien perusteella. Yhteenvetona voidaan todeta että lopputulok-

sena on toimiva ratkaisu, energian kustannukset vähenevät ja asumisviihtyvyys paranee. Jär-

jestelmä on kuitenkin hankintahinnaltaan varsin suuri investointi. Syntyneiden energiansääs-

töjen perusteella hankintakulut saadaan kuitenkin varsin nopeasti takaisin. Kyseinen järjes-

telmä kannattaakin asentaa ehdottomasti uusiin rakennuksiin ja vanhempiin rakennuksiin, 

joissa on varaava vesikattilalämmitysjärjestelmä. 
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