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Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Haukiputaan Heiton urheilutalon nykyistä
lämmitysjärjestelmää ja kannattavuutta. Nykyistä lämmitysjärjestelmää vertailtiin
kaukolämpöön ja maalämpöön. Työn tavoitteena oli valita edullisempi
lämmitysmuoto kiinteistöön sekä laskea takaisinmaksuaika.
Työn tilaajana toimi Haukiputaan Heitto ja yhteyshenkilönä heiltä Heiton
puheenjohtaja Jouni Huttunen, joka ensimmäisellä käynnillä Heiton talolle
esitteli kiinteistön toimintaa sekä tilat.
Uudeksi lämmitysjärjestelmäksi valikoitui maalämpö, jonka takaisinmaksuajaksi
saatiin 14 vuotta. Kaukolämmön kustannuksia ei laskettu, sillä kustannukset
olisivat nousseet liian suuriksi, koska nykyinen Oulun Energian
kaukolämpöverkko ei yllä Heiton talon alueelle asti. Kaukolämpöverkko
jouduttaisiin viemään joen alitse, joten siitä aiheutuisi korkeat kustannukset.
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1 JOHDANTO
Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä energiaselvitys Haukiputaan Heiton
urheiluseuran taloon. Työn tavoitteena oli, että selvityksen perusteella työn tilaaja
pystyy vertailemaan eri energiavaihtoehtoja lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä,
tutkimaan energiavaihtoehtojen hankinta- ja käyttökustannuksia, säästöjä sekä
takaisinmaksuaikaa verrattuna rakennuksen nykyiseen järjestelmään. Työssä
myös pohditaan järjestelmien ja energiamuotojen luotettavuutta, varmuutta sekä
varautumista katkoksiin, helppokäyttöisyyttä ja huoltotarvetta. Taloon tehtävässä
energiaselvityksessä tehdään uuden energiamuodon valinta perustellusti ja
energiaselvitystä käytetään avustusten hakemiseen.
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2 RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUS
Energian käyttäminen rakennuksessa on välttämätöntä, sillä energiaa tarvitaan
moneen

eri

rakennuksen

tarkoitukseen.

Asuinrakennuksissa

lämmittämiseen,

ilmanvaihtoon,

energiantarve

kohdistuu

jäähdytykseen,

lämpimän

käyttöveden tuottoon ja valaistukseen.
2.1 Energiatodistus
Rakennuksen

energiatodistus

määrittää

rakennuksen

laskennallisen

energiatehokkuuden. Energiatodistusta ja energiaselvitystä käytetään työkaluna
energiatehokkuuden

vertailussa

sekä

rakennuksen

energiatehokuuden

parantamisessa vuokraus- ja myyntitilanteissa. Energiatodistus on voimassa 10
vuotta sen antopäivästä. Energiatodistuksella voidaan verrata eri rakennuksia,
koska se perustuu energiankulutukseen ja rakennuksen eri ominaisuuksiin. (1.)
Energiatodistuksesta ja energiaselvityksestä tulee saada selville seuraavat
laskelmat:
•

eri rakennusosien U-arvot

•

rakennuksen pinta-alat
o seinät
o ikkunat
o ylä- ja alapohjat

•

ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmän hyötysuhteet ja käyttöajat

•

lämpökuormat

•

uusiutuvan energian osuus.

Joissain tapauksissa energiatodistusta ei vaadita rakennukselta. Rakennukselle
ei tarvitse energiatodistusta, jos rakennus on paikallaan vain määräajan tai
rakennus on pysyvä tai tilapäinen, jonka käyttöikä on enintään kaksi vuotta.
Pieniin rakennuksiin, joiden kerrosala on alle 50 neliömetriä. Teollisuus- ja
korjaamorakennuksissa laki ei myöskään vaadi energiatodistusta. Laki ei
myöskään vaadi energiatodistusta maatilarakennukselta, joka on tarkoitettu
muuhun kuin asuinkäyttöön ja jonka energiantarve on vähäinen. Uskonnolliseen
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tai hartauden harjoittamiseen tarkoitettuun rakennukseen ei myöskään tarvitse
laatia energiatodistusta eikä rakennukseen, jota suojellaan rakennusperinnön
suojelemisesta annetun lain perusteella. (2.)
Energiatodistus tarvitaan, kun tehdään vuokrasopimus talossa sijaitsevasta
asunnosta. Lyhytaikaista tilojen vuokrausta todistus ei koske. Opinnäytetyön
kohdetta vuokrataan säännöllisesti eri tapahtumiin, mutta rakennuksessa on
vuokrattuna asunto, joten energiatodistus vaaditaan.
2.2 E-luku
E-luku

(kWhE/m2) kertoo

suhteessa

lämmitettyyn

rakennuksen
nettoalaan.

kokonaisostoenergian kulutuksen
E-luku

otettiin

käyttöön

uusien

rakennusmääräyksien tultua voimaan vuonna 2012. Kokonaisostoenergialla
tarkoitetaan

kaukolämpöverkostosta,

sähköverkostosta,

kaukojäähdytysverkosta, uusiutuvista tai fossiilisista polttoaineista saatavaa
energiaa. (3)
E-luku saadaan laskemalla yhteen ostoenergian ja energiamuotojen kertoimien
tulot energiamuodoittain. Kuvassa 1 on esitetty E-luvun laskentaesimerkki
kaukolämmöllä lämmitettävästä rakennuksesta. Energiamuotojen kertoimet
uudistettiin uusille rakennuksille. Uudet kertoimet tulivat voimaan 1.1.2018 ja ne
koskevat rakennuksia, joiden lupahakemus on jätetty 1.1.2018 tai sen jälkeen.
Suluissa olevat luvut ovat uudet energiamuotojen kertoimet, joita voidaan verrata
vanhoihin kertoimiin. Energiamuotojen eri kertoimet ovat
•

sähkö

1,7 (1,2)

•

kaukolämpö

0,7 (0,5)

•

kaukojäähdytys

0,4 (0,28)

•

fossiiliset polttoaineet

1,0

•

rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet

0,5
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Rakennuksen E-luku lasketaan kaavalla 1 (3).
E=

𝑓𝑘𝑎𝑢𝑘𝑜𝑙ä𝑚𝑝ö 𝑄𝑘𝑎𝑢𝑘𝑜𝑙ä𝑚𝑝ö +𝑓𝑘𝑎𝑢𝑘𝑜𝑗ääℎ𝑑𝑦𝑡𝑦𝑠 𝑄𝑘𝑎𝑢𝑘𝑜𝑗ääℎ𝑑𝑦𝑡𝑦𝑠 +Σ𝑓𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒 𝑄𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒 +𝑓𝑠äℎ𝑘ö 𝑊𝑠äℎ𝑘ö
𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

KAAVA 1
jossa
E = energiatehokkuuden vertailuluku, kWhE/(m2a)
Qkaukolämpö = kaukolämmön kulutus vuodessa, kWh/a
Qkaukojäähdytys kaukojäähdytyksen kulutus vuodessa, kWh/a
Qpolttoaine = polttoaineen sisältämän energian kulutus vuodessa kWh/a
Wsähkö = sähkön kulutus vuodessa, kWh/a
fkaukolämpö = kaukolämmön energiamuodon kerroin
fkaukojäähdytys = kaukojäähdytyksen energiamuodon kerroin
fpolttoaine = polttoaineen energiamuodon kerroin
fsähkö = sähkön energiamuodon kerroin
Anetto = rakennuksen lämmitetty nettoala, m2
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KUVA 1. E-luvun laskentaesimerkki kaukolämmöllä lämmitettävästä talosta (4).
E-lukuun voi vaikuttaa helpoiten energiatehokkaalla lämmitysjärjestelmällä,
ilmanvaihdon korkealla lämmön talteenotolla, hyvin eristävillä ikkunoilla sekä
rakennusvaipalla.
2.2.1 Rakennuksen vakioitu käyttö
Rakennuksen vakioitu käyttö on E-luvun laskennassa käytettävä vuorokautinen
ja viikoittainen käyttöaika, keskimääräinen valaistuksen, kuluttajalaitteiden ja
ihmisten läsnäolon käyttöaste. Nämä on esitetty taulukossa 1.
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TAULUKKO 1. Rakennuksen vakioitukäyttö (3)

Kuukausittainen

lämpökuorma

on

määritettävä

kuukauden

lukumäärän

perusteella. Ilmanvaihtojärjestelmän käyntiaikaa laskettaessa käyttöaikaan on
lisättävä tunti ennen käyttöajan alkua ja tunti käyttöajan päättymisen jälkeen.
Tätä ei tehdä jatkuvasti käytettäviin rakennuksiin (3).
Vuotuinen lämpökuorma Q (kWh/m2) lasketaan kaavalla 2 (3).
𝜏 𝜏𝑤 8760
7 1000

𝑄 = 𝑘𝑃 24𝑑

KAAVA 2

jossa
k = keskimääräinen valaistuksen ja kuluttajalaitteiden käyttöaste sekä ihmisten
läsnäolo rakennuksen käyttöajan aikana
P = lämpökuorma. W/m2
td = rakennuksen käyttötuntien lukumäärä vuorokaudessa, h
tw = rakennuksen käyttöpäivien lukumäärä viikossa, d
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2.2.2 Lämpimän käyttöveden vakioitu käyttö
Rakennuksen lämpimän käyttöveden vakioidun käytön lämmitysenergian
nettotarpeena on käytettävä taulukossa 2 esitettyjä käyttötarkoitusluokittaisia
lämmitysenergian nettotarpeita rakennuksen lämmitettyä nettoalaa kohden.
TAULUKKO 2. Rakennuksen lämpimän käyttöveden käyttötarkoitusluokat (3)

Käyttötarkoitusluokat jaetaan kahdeksaan eri luokkaan, joista luokassa 1
lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve voi kuitenkin olla enintään
4200 kWh/a asuntoa kohden. Laskennassa voidaan käyttää 15 % pienempiä
arvoja, jos käyttövesiverkostoon asennetaan esimerkiksi vakiopaineventtiili tai
muuta tekniikkaa, jolla painetasoa voidaan säätää. (3.)
2.3 Energiaselvitys
Energiaselvitys

käsitteenä

tarkoittaa

kattavaa

selvitystä

rakennuksen

energiankäytöstä. Energiaselvitykseen kuuluu selvitys, että rakennuksen
lämpöhäviöt pysyvät määräysten mukaisina. Energiaselvitys on nimenomaan
kattava selvitys energiankäytöstä, mutta se sisältää myös sisällään arvion
rakennuksen

lämmitystehontarpeesta,

ilmanvaihtojärjestelmän

ominaissähkötehon laskennan ja arvion kesäaikaisesta huonelämpötilasta,
rakennuksen energiankulutuksen ja ostoenergiakulutuksen sekä keskeisenä
osana on energiatodistus.
2.3.1 Rakennuksen lämpöhäviöt
Rakennuksen vaipan lämpöhäviö lasketaan kaavaa 3 käyttäen (3).
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Σ𝐻𝑗𝑜ℎ𝑡 = Σ(𝑈𝑢𝑙𝑘𝑜𝑠𝑒𝑖𝑛ä 𝐴𝑢𝑙𝑘𝑜𝑠𝑒𝑖𝑛ä ) + Σ(𝑈𝑦𝑙ä𝑝𝑜ℎ𝑗𝑎 𝐴𝑦𝑙ä𝑝𝑜ℎ𝑗𝑎 ) + Σ(𝑈𝑎𝑙𝑎𝑝𝑜ℎ𝑗𝑎 𝐴𝑎𝑙𝑎𝑝𝑜ℎ𝑗𝑎) +
Σ(𝑈𝑖𝑘𝑘𝑢𝑛𝑎 𝐴𝑖𝑘𝑘𝑢𝑛𝑎 ) + Σ(𝑈𝑜𝑣𝑖 𝐴𝑜𝑣𝑖)

KAAVA 3

jossa
Hjoht = rakennusosien yhteenlaskettu ominaislämpöhäviö, W/K
U = rakennusosan lämmönläpäisykerroin, W/(m2K)
A = rakennusosan pinta-ala, m2
2.3.2 Rakennuksen lämmitystehon tarve
Lämmitystehon tarve rakennuksessa lasketaan tavallisesti tilakohtaisesti, jolloin
voidaan laskea tilassa tarvittava lämmitysteho ja mitoittaa sekä valita tilakohtaiset
lämmityslaitteet.

Lämmitystehontarve

riippuu

pääasiassa

rakenteiden

johtumislämpöhäviöistä, ilmavuodoista ja ilmanvaihdosta. Lämmitystehon tarve
lasketaan paikkakunnan mitoittavalla ulkoilman lämpötilalla, joka on esitetty
energiatehokkuusasetuksen liitteessä 1. (3)
Rakennuksen lämmitystehon tarve lasketaan laskemalla yhteen samanaikaiset
tehontarpeet kaavalla 4. (3).
𝜙

𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠=

KAAVA 4.

𝜙𝑡𝑖𝑙𝑎
𝜙
𝜙
+ 𝑖𝑣 + 𝑙𝑘𝑣
𝜂𝑡𝑖𝑙𝑎𝑙ä𝑚𝑚𝑖𝑡𝑦𝑠 𝜂𝑖𝑣 𝜂𝑙𝑘𝑣

jossa
Φlämmitys = rakennuksen lämmitystehon tarve, W
Φtila = tilojen lämmitysjärjestelmän lämpötehon tarve, W
Φiv = ilmanvaihdon tuloilman lämmitysjärjestelmän lämpötehon tarve, W
Φlkv = käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpötehon tarve, W
ηtilalämmitys = tilalämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa
ηiv

=

ilmanvaihdon

tuloilman

mitoitusolosuhteissa
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lämmitysjärjestelmän

hyötysuhde

ηlkv = käyttöveden lämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa
Mikäli järjestelmien hyötysuhdetta mitoitustilanteessa ei tunneta, hyötysuhteena
voidaan käyttää arvoa 0,9.
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3 ENERGIASELVITYKSEN KOHDE
Opinnäytetyön kohde, Haukiputaan Heiton urheiluseuran talo sijaitsee nimensä
mukaisesti Haukiputaalla. Rakennus on jugendtyylinen, ja valmistui vuonna 1911
Haukiputaan Työosuuskunnalle. Talo siirtyi Haukiputaan Heiton omistukseen
vuonna 1970. Pinta-alaltaan Heiton talo on noin 600 m2, johon kuuluu alakerta,
yläkerran neuvottelutila sekä yläkerran asuinhuone. (Kuva 2.)

KUVA 2. Haukiputaan Heiton urheilutalo (6)
Taloon on tehty suhteellisen suuri peruskorjausurakka, jossa on
•

laajennettu keittiötä

•

uusittu juhlasalin lattia, tehty pintojen maalauskorjaukset

•

peruskorjauksessa uusittu; lämmitysjärjestelmä, näyttämöalue, ääni- ja
valotekniikka,

vesikate

ja

vesikattorakenteet,

lattiapinnat

aulassa,

käytävässä sekä ravintolassa, ilmanvaihtojärjestelmä koneelliseksi
•

korjattu ulkoseinien kosteusvauriot

•

rakennettu varastorakennus

•

asennettu induktiosilmukka juhlasaliin ja ravintolaan

•

rakennettu ullakkotilaan kokous-, toimisto- ja saunatilat

•

uusittu piha-alue (7).
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3.1 Lämpöhäviöt
Opinnäytetyön
Vaikeuksia

kohteen

tämän

lämpöhäviöt

rakennuksen

laskettiin

lämpöhäviöitä

CADS-ohjelman
laskettaessa

avulla.

aiheuttivat

tuntemattomat seinärakenteet, koska rakennekuvia ei ollut saatavilla eikä
tulopäätelaitteiden ilmavirtoja ollut ikinä säädetty. Lämmityslaitteen mitoitusta
varten otetaan huomioon vain johtumis ja vuotoilmahäviöt, koska IV-koneissa on
sähköiset lämmityspatterit. Rakennuksen lämmitystehon tarpeeksi saatiin 20 656
W.
Lämpöhäviöitä laskettaessa päädyttiin käyttämään 1920 vuonna rakennetun 1½
kerroksisen omakotitalon rakenteiden U-arvoja. Ulkoseinän U-arvona pidettiin
0,55 W/m2K, yläpohjan U-arvona 0,45 W/m2K ja alapohjan U-arvona 0,33 W/m2K.
Opinnäytetyön kohde on rakennettu aikaisemmin kuin kuvassa 3 esitetty
rakennus, joten U-arvot voivat olla suuremmat. Taulukossa 3 on esitetty
ensimmäisen kerroksen lämpöhäviöt.

KUVA 3. 1920 rakennetun omakotitalon seinärakenteiden U-arvot (8)
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TAULUKKO 3. Haukiputaan Heiton 1. kerroksen lämpöhäviöt
1.krs
Tila
m2
VAR1
VAR2
NÄYTTÄMÖ
SALI
ET
PUVUSTO
WC M
WC N
TK
LIPUNMYYNTI
KÄYTÄVÄ
RAVINTOLA
MYYNTI
KEITTIÖ
ÖLJY
WC

m3
7,5
7,5
52,5
191
38,5
19,5
6
7
4
3
38,5
53
5

18,5
18,5
131,5
477,5
95,5
48,5
15
18
9,5
7,5
96,5
132,5
12,5

35,5
5,5
8,5
482,5

89,5
14
21
1206

Kerroin w/m2
W/m3
W
1,1
76,8
31,1
602
1
56
22,7
444
1
17,3
6,9
932
1
17,2
6,9
3590
1
17
21,3
720
1,1
53,1
16,6
1231
1
41,5
30,1
249
1,1
77,3
37,9
607
1
90
34,8
360
1
87
13,2
261
1
33,1
11,1
1466
1
27,8
3,8
1664
1
9,6
13,5
48
1
1,1
1

34,1
81,6
28,5
747,9

32,1
11,5
10,8
304,3

1407
449
242
14272

Ensimmäisen kerroksen lämpöhäviöiksi saatiin 14272 W. Lämpöhäviöt olisivat
hieman pienemmät, jos esimerkiksi seinäeristeet vaihdettaisiin nykyaikaisempiin.
(Kuva 4.)

KUVA 4. Nykyisin käytettävät lämmönläpäisykertoimet (9)
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Nykyaikaisella hirsiseinän U-arvolla lämpöhäviöksi saataisiin 12823 W.
Nykyaikaisen hirsiseinän U-arvona käytettiin arvoa 0,40. Ensimmäisen kerroksen
pohjakuva esitettynä liitteessä 1.
TAULUKKO 4. Haukiputaan Heiton neuvottelutilan lämpöhäviöt
2.krs neuvottelutila
m2 m3
Kerroin w/m2
W/m3
W
66,5
165,5
1,1
52,8
21,2
3508
1,5
4
1
32,7
12,2
49
10
24,5
1
45,8
16,7
458
8
20
1
64,2
25,7
514
5
12
1
35,2
14,7
176
3
8
1
151,7
56,9
455
94
234
382,4
147,4
5160

Tila
KOKOUS
WC
PUKUHUONE
PH
S
VARASTO

Neuvottelutilan lämpöhäviöiksi saatiin 5160 W. Lämpöhäviöt olisivat pienemmät
nykyisimmin käytetyllä U-arvolla hirsirakenteelle. Neuvottelutilan pohjakuva on
esitettynä liitteessä 2.
TAULUKKO 5. Haukiputaan Heiton asuinhuoneen lämpöhäviöt
2.krs asuinhuone
Tila
MH1
WC
VH
K
RUOK
OH
ET

m2

m3
7
3
1,5
6,5
7
15,5
2,5
43

w/m2

Kerroin
17,5
7,5
3,5
16
18
38
6,5
107

1
1
1
1
1
1
1

28
36
25,3
27,5
28,7
27,7
28,8
202

W/m3
W
11,2
196
14,4
108
10,9
38
11,2
179
11,2
201
11,3
430
11,1
72
81,3
1224

Asuinhuoneen lämpöhäviöiksi saatiin 1224 W. Kuten myös rakennuksen muissa
tiloissa

ja

kerroksissa,

lämpöhäviöitä

saataisiin

hieman

pienemmiksi

seinärakennetta muuttamalla ja tätä kautta pienempää U-arvoa käyttäen.
Asuinhuoneen pohjakuva on esitetty liitteessä 3.
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Rakennuksen kokonaislämpöhäviöksi saatiin 20 656 W. Tämä arvo ei ole täysin
tarkka,

sillä

alakerran

lämpöhäviölaskentaa

pohjakuva

CADSilla.

oli

hyvin

Lämpöhäviöitä

epäselvä

tehtäessä

saataisiin

laskettua

seinärakenteita uusimalla esimerkiksi kuvan 5 tavalla.

KUVA 5. Lisäeristetty hirsiseinärakenne
Hirsiseinän lisäeristys suositellaan tekemään ulkopuolelle. Lisäeristyksen
kiinnittämisessä pitää ottaa huomioon seinän mahdollinen painuminen. (10.)
3.2 Lämmitysjärjestelmien vertailu
Opinnäytetyön

yhtenä

tavoitteena

oli vertailla

eri lämmitysjärjestelmien

kustannuksia, jotta tilaaja pystyi vertailemaan energiavaihtoehtoja lyhyellä sekä
pitkällä aikavälillä ja niiden hankinta- ja käyttökustannuksia verrattuna nykyiseen
lämmitysjärjestelmään.

Vaihtoehtoisia

energiavaihtoehtoja

nykyiselle

järjestelmälle ovat kaukolämpö ja maalämpö.
3.2.1 Nykyinen lämmitysjärjestelmä
Rakennuksen nykyinen lämmitys toteutetaan vesikiertoisella öljylämmityksellä.
Öljypolttimena on Oilonin KP-6 L, jonka tehoalue on 42–120 kW. Öljykattilan
nimellistehona voidaan pitää 75 kW. Nykyinen öljykattila tuottaa 55-asteista vettä
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talviaikaan pattereille. Vesikiertoisessa öljylämmityksessä poltin saa polttoaineen
öljysäiliöstä ja alkaa lämmittämään kattilan vesitilaa, josta kiertovesipumppu
kuljettaa lämmitetyn veden patteriverkostoon. Myös käyttövesi lämmitetään
kattilassa, mutta käyttöveden lämmitys tapahtuu lämmönsiirtimen avulla.

KUVA 6. Heiton talon nykyinen öljykattila
Nykyinen öljykattila asennettiin peruskorjauksen yhteydessä vuonna 2005.
Öljylämmitteisiä kiinteistöjä kannustetaan vaihtamaan muuhun lämmitysmuotoon
2020-luvun aikana.
Nykyisen lämmitysjärjestelmän öljykattila kuluttaa noin 5500–6000 litraa öljyä
vuodessa. Lämmitykseen käytettävän kesälaatuisen öljyn hinta on Nesteen
mukaan noin 0,98 €/l, joka tarkoittaa nykyisellä kulutuksella 5390–5880 €:n
investointia vuodessa (11).
Lämmitysenergian tarve vuodessa laskettiin käyttäen Motivan lämmitysvertailulaskuria, jolla saatiin käyttöveden- ja lämmitysenergian kokonaistarve vuodessa.
Laskuriin syötettiin arvioitu asukasmäärä, joka kiinteistöä käyttää, öljyn kulutus
sekä lämmitysjärjestelmän ikä. Motivan laskentatyökalulla saatu käyttöveden
lämmitysenergia on 8000 kWh/a, kun arvioitu asukkaiden määrä on 8. Laskuri
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käyttää oletuksena arvoa 1000 kWh/asukas, mutta säästeliäällä veden
kulutuksella se voi olla matalampi. Lämmitysenergian kokonaistarpeeksi
muodostui 47 850 kWh/a.

KUVA 7. Motivan lämmitysvertailu-työkalu (12).
Jos laskenta suoritetaan suuremmalla öljynkulutuksella, 6000 litralla, saadaan
lämmitysenergian kokonaistarpeeksi 52 200 kWh/a käyttämällä lämmöntuoton
vuosihyötysuhteena 0,87. Jos laskenta suoritetaan käyttäen rakennuksen pintaalaa, huonekorkeutta, asukasmäärää sekä rakennuksen sijaintia, saadaan
lämmitysenergian kokonaistarpeeksi vuodessa 148 400 kWh/a.

KUVA 8. Motivan lämmitysvertailu-työkalu rakennuksen tiedoilla täytettynä (12).
Vertailemalla rakennuksen tiedoilla ja rakennuksen vuosikulutuksella tehtyä
laskentaa saadaan lämmitysenergian kokonaistarpeen keskiarvoksi 46 800
kWh/a. Öljykattilan vuosihyötysuhteena voidaan pitää 78 %, joka on tyypillinen
2000-luvulla asennetulle järjestelmälle.

3.2.2 Kaukolämpö
Yhtenä vaihtoehtona rakennuksen uudeksi lämmitysjärjestelmäksi oli luotettava
kaukolämpö. Käytännössä kaukolämpö on kuumaa vettä, joka kiertää
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kaksiputkisessa

kaukolämpöverkossa.

Lämmönvaihtimet

erottavat

vesijärjestelmät toisistaan, joten ne eivät sekoitu keskenään. (13).

KUVA 9. Kaukolämmön toimintaperiaate (13)
Tulevaisuudessa jos kaukolämpöverkostoa lähdetään laajentamaan myös joen
pohjoispuolelle, kaukolämpö olisi varteenotettava vaihtoehto. Kuvasta 10 näkee
nykyisen kaukolämpöverkoston, joka palvelee Haukiputaan kirkonkylää.

KUVA 10. Kaukolämpöverkosto Haukiputaan alueella. (14).
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Kaukolämpöverkkoa ei ole rakennettu vielä Kiiminkijoen pohjoispuolelle, jossa
punaisella merkattu Heiton talo sijaitsee. Korkeiden rakennuskustannusten
lisäksi kannattavuuteen vaikuttaa tekninen toimivuus, sillä näin pitkällä
talojohdolla kaukolämpöveden lämpötila ehtisi laskea, jos kaukolämpöputken
päässä ei ole tarpeeksi tehoa. Kaukolämpöä voisi ajatella kannattavaksi, jos
alueelta saataisiin todella merkittäviä määriä uusia kuluttajia, jotta toteutus olisi
teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.
3.2.3 Maalämpö
Viimeisenä tarkastelussa mahdolliseksi lämmitysjärjestelmäksi oli maalämpö.
Maalämpöpumppu

kerää

käytännössä

maahan,

kallioon

tai

veteen

varastoitunutta auringonlämpöä. Maalämpökaivon syvemmissä osissa lämpöä
saadaan maapallon ytimestä kallioon johtuvasta fissioenergiasta sekä lämpimistä
pohjavesivirtauksista. (15.)
Maalämpöpumpun porakaivon syvyyteen vaikuttavat useat tekijät, esimerkiksi
rakennuksen sijainti ja maalämpöpumpun teho. Pientaloissa porakaivoksi riittää
yksi 100–200 metriä syvä kaivo, mutta Pohjois-Suomessa voidaan tarvita jopa
kolme kaivoa. Suomi jaetaan viiteen eri osaan maalämpöpumpun ja porakaivon
mitoituksessa. (Kuva 14.)
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KUVA 11. Suomi jaettuna viiteen eri vyöhykkeeseen (16).
Haukipudas

sijaitsee

Pohjois-Suomessa,

joten

se

kuuluu

viidenteen

vyöhykkeeseen, jolloin porakaivon syvyys voi olla hieman suurempi mitä muualla
Suomessa, joten porakaivon kustannukset ovat suuremmat.

KUVA 12. Maalämpöpumpun mitoitus öljyn kulutuksella. (16).
Maalämpö voidaan mitoittaa täystehoisena tai osatehoisena. Täystehoisena
maalämpöpumppu

mitoitetaan

vastaamaan
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rakennuksen

lämmityksen

mitoitustehon

tarvetta.

Opinnäytetyössä

maalämpöpumppu

mitoitettiin

täysitehoisena, koska pattereille menevän veden lämpötila on sopivan alhainen.
Osatehoisena
enimmäisteho

mitoitetulla

lämpöpumpulla

mitoitetaan

enimmäistarpeesta.

Tällöin

tarkoitetaan

vastaamaan

60–80

maalämpöpumppu

tilannetta,
%

tuottaa

jolloin

rakennuksen
silti

valtaosan

rakennuksen vuotuisesta lämmitysenergian tarpeesta. Talvella kovimpien
pakkasjaksojen aikana lisätehoa saadaan lisälämmönlähteestä, joka voi olla
nykyinen öljykattila tai esimerkiksi sähkövastus.
3.2.4 Maalämpöpumpun ja porakaivon mitoitus
Ensimmäinen mitoitus tehtiin käyttämällä kuvan 15 arvoja. Heiton urheilutalo
kuluttaa vuodessa 5500–6000 litraa öljyä, jolloin tarvittaisiin 14 kW:n
lämpöpumppu ja kaksi noin 155 metrin aktiivisyvyydeltään olevaa porakaivoa.
Toiseksi vaihtoehdoksi maalämpöpumpun mitoitukseen pyydettiin myös tarjousta
LämpöYkköseltä ja kävi ilmi, että kuvan 15 mukaan mitoitetut porakaivot ovat liian
matalat. LämpöYkköseltä saadun tarjouksen mukaan tarvitsisi kaksi porakaivoa,
jotka ovat aktiivisyvyydeltään 294 metriä. Maalämpöpumpuksi mitoitettiin Oilon
RE 35-maalämpöpumppu, jonka lämmitysteho on 33,9 kW ja lämpökerroin COP
4,1. Lämpökerroin kertoo tässä tapauksessa, että lämpöpumppu tuottaa 4,1 kW
ja sähkö tuottaa 1 kW:n tehoa. Mitoitusperusteet on esitetty liitteessä 4.
Porakaivon mitoitus laskettiin myös U-arvoista lasketulla teholla käyttämällä
arvoa 35 W/kaivometri. U-arvoilla laskettaessa saatiin tehoksi 20 656 W, joten
tulokseksi saatiin kaksi kappaletta 295-metrisiä porakaivoja. LämpöYkkösen
tarjoukseen verrattaessa eroa ei ole kuin metri.
Öljyn kulutuksella lasketun lämmitysenergian kokonaistarpeen avulla tutkittiin
myös

porakaivojen

syvyyttä.

Nykyisellä

öljyn

kulutuksella

saatiin

lämmitysenergian kokonaistarpeeksi 46 800 kWh ja porakaivon syvyys voitiin
laskea käyttämällä 100 kWh/kaivometri. Tulokseksi saatiin kaksi 234 m
porakaivoa.
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Patteriverkoston menoveden lämpötilaa säätää Ouman EH-80 -säätöventtiili,
joka asettaa menoveden lämpötilaksi 55˚C talvella. Tässä tapauksessa, jos
maalämpö vaihdettaisiin lämmitysmuodoksi, menovettä ei tarvitsisi lämmittää
sähkövastuksilla.
3.2.5 Maalämmön kustannukset
Kustannuksia

vertailtaessa

otettiin

kohteeksi

LämpöYkkösen

mitoittama

maalämpöpumppu sekä porakaivot. Aktiivisyvyydeltään 300 metriä olevat
porakaivot maksoivat karkeasti arvioituna 18 000 €. Oilon RE 35 maalämpöpumppu maksoi karkeasti arvioituna 10 000–11 000 €. Tarvittavat
tarvikkeet, esimerkiksi mahdollinen lämminvesivaraaja, asennukset sekä muut
osat maksaisivat arvioilta 1500–3000 €. Koko lämmitysjärjestelmän vaihtamisen
kokonaiskustannukseksi tulisi 31 000 €. Kustannuksiin ei oteta huomioon
mahdollisia

lämpöpumpun

huoltotoimenpiteitä,

koska

nykyiselläkin

lämmitysjärjestelmällä on mahdollisia kustannuksia johtuen huoltotöistä.
3.2.6 Takaisinmaksuaika
Maalämpö on tähän rakennukseen kustannustehokkain vaihtoehto, sillä
kaukolämpöä ei tällä hetkellä voi toteuttaa. Tehdyn tarjouksen perusteella
maalämpö maksaa vuodessa 3345 € ja verrattaessa tätä öljylämmityksen 5390–
5880 €:n vuosikustannuksiin saadaan säästöä 2045–2535 € vuodessa.
Lämmitysjärjestelmän vaihto maalämpöön maksoi 31 000 € ja säästöä tehdään
noin 2200 € vuodessa, joten maalämpö maksaa itsensä takaisin 14 vuodessa ja
tämän jälkeen se on pelkkää voittoa.
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4 YHTEENVETO
Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin, mitä energiatehokkuus pitää sisällään sekä
käsiteltiin kolmen eri lämmitysjärjestelmän tekniikkaa. Lämmitysjärjestelmä olivat
öljylämmitys, kaukolämpö ja maalämpö. Opinnäytetyössä tutustuttiin näiden
edellä mainittujen järjestelmien kustannuksiin ja lopulta

uuden valitun

lämmitysjärjestelmän takaisinmaksuaikaan.
Työssä ilmeni myös haasteita. Rakennus oli rakennettu vuonna 1911, joten
rakennekuvia ei ollut saatavilla ja oli vain arvailtava mitä ulkoseinät pitivät
sisällään, kun lämpöhäviöitä laskettiin. Saatavilla oleva ensimmäisen kerroksen
pohjakuva oli huonolaatuinen, mikä tuotti vaikeuksia hahmottaa eri tilat, kun
pohjakuvan toi rasterikuvana CADSiin.
Maalämpökustannuksia tutkittiin käytettäen LämpöYkkösen tekemää tarjousta,
jonka he ystävällisesti ja ammattitaitoisesti tekivät. Tehdyn tarjouksen perusteella
saatiin tietoon, minkälainen maalämpöpumppu kiinteistöön pitäisi hankkia.
Maalämpöpumpuksi valikoitui Oilon RE 35 -maalämpöpumppu ja kahden
porakaivon aktiivisyvyydeksi mitoituksessa saatiin 294 m porakaivoa.
Uudeksi lämmitysjärjestelmäksi valikoitui maalämpö, koska tätä opinnäytetyötä
tehtäessä kaukolämpöverkostoa ei ollut vielä mahdollista toteuttaa Heiton talon
alueella. Opinnäytetyössä esitetyt maalämmön kustannukset ovat suuntaa
antavia ja arvioituja. Takaisinmaksuajaksi saatiin 14 vuotta tälle järjestelmälle.
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