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Tässä insinöörityössä tutkittiin monimutkaisen lämmitys- ja jäähdytyskytkentäkaavion toi-
mivuutta maa- ja kaukolämpökytkennässä sekä pyrittiin optimoimaan mahdollisimman toi-
miva esimerkkikytkentä. Työ tehtiin Optiplan Oy:n toimeksiantona ja apuna käyttäen EQUA 
Oy:n IDA ICE -energiasimulointiohjelmaan rakentamaa dynaamista simulointityökalua. Si-
mulaatiotyökalu haluttiin ottaa käyttöön, jotta monimutkaisia kytkentöjä ja niiden toimi-
vuutta päästäisiin tarkastelemaan dynaamisesti ja tarkasti. Simuloimalla kytkentää päästäi-
siin siten varmistamaan kytkentöjen toimivuus tai tekemään parannuksia niihin.  
 
Työn alussa esitellään maalämpö järjestelmänä sekä käydään läpi siihen kuuluvat tärkeim-
mät komponentit ja niiden toiminta. Tämän jälkeen perehdytään hieman maalämmön- ja 
kylmän jakovaihtoehtoihin kiinteistöissä sekä niiden liittämistä kaukolämmön ohelle. Ennen 
tutkimusvaihetta esitellään vielä tutkimuksessa simuloitava ja tarkasteltava kytkentäkaavio 
sekä malli. 
 
Tutkimus jaettiin itsessään viiteen tutkimusvaiheeseen eli käytännössä viiteen eri simulaa-
tioon. Kytkennän laajuuden vuoksi tutkimus rajattiin pääosin jäähdytyspuolen toiminnan 
tarkasteluun. Jäähdytyspuolen toiminnan tarkastelussa sen sijaan keskityttiin vapaa- ja ak-
tiivijäähdytyksen keskinäiseen toimintaan jäähdytyskaudella. Olettamus sekä optimoinnin 
tavoite oli, että vapaajäähdytystä pystyttäisiin käyttämään pitkälle kesään, kunnes järjes-
telmä siirtyisi pikkuhiljaa aktiivijäähdytyksen käyttöön.  
 
Ensimmäisessä simulaatiossa ei tehty muutoksia alkuperäisen mallin ominaisuuksiin, vaan 
ajettiin se läpi, minkä jälkeen tuloksia tarkasteltiin. Tuloksista selvisi, ettei kytkennässä ole-
vat komponentin vastanneet simuloitavan mallin suuruutta lainkaan. Tästä syystä mallin 
komponentteja lähdettiin optimoimaan yksi kerrallaan, jotta nähtäisiin kunkin komponentin 
yksittäinen vaikutus. Simulaatioajojen tuloksena jo viides simulaatio osoitti kytkennän toi-
mivuuden ja tavoitteisiin päästiin. Suurimmat tekijät kytkennän toimivuuteen olivat energia-
kaivojen oikea mitoitus sekä pumpun jäähdytyksen asetusarvon optimointi. Tutkimuksen 
perusteella voidaan sanoa, että monimutkaisten kytkentöjen dynaaminen simulointi auttaa 
suunnittelijaa optimoimaan kytkentöjä sekä löytämään niistä mahdollisia epäkohtia.  
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1 Johdanto 

Insinöörityö tehdään Optiplan Oy:n toimeksiantona. Optiplanilla nähtiin tarvetta monimut-

kaisten lämmitys- ja jäähdytyskaavioiden toiminnallisuuden dynaamiselle tarkastelulle ja 

simuloinnille. Tutkimuksessa simuloidaan ja tarkastellaan kaukolämpöön liitetyn maa-

lämpökytkennän toimintaa. Optiplanin toimesta saadaan käyttöön uusi IDA ICE -pohjai-

nen malli, jonka avulla kytkentää voidaan simuloida.  

Ilman simulaatiota ei olla aikaisemmin pystytty varmistamaan moniosaisten maalämpö- 

ja -kylmä kytkentöjen optimaalista toimivuutta, mikä on kuitenkin LVI-suunnittelijan vas-

tuulla. Kytkentöjen dynaaminen simulointi ja toiminnan varmistaminen vähentäisi virhei-

den mahdollisuutta ja parantaisi suunnittelijoiden kykyä tasapainottaa ja optimoida jär-

jestelmä. Insinöörityön tavoitteena on tarkastella lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän kyt-

kentäkaavion jäähdytyspuolen toimivuutta venttiilitasolla, tehdä havaintoja kytkennän toi-

minnasta sekä löytää ratkaisuja tai syitä mahdolliseen toimimattomuuteen. Tässä työssä 

keskitytään maalämpö- ja kylmä järjestelmän kytkentään esimerkkikohteessa, jossa on 

kaukolämpö. 

Työn alussa käydään läpi maalämpö ja -kylmä -järjestelmää sekä esitellään siihen kuu-

luvia tärkeimpiä komponentteja ja niiden tehtäviä. Lisäksi esitellään maakylmän erilaisia 

jäähdytysmuotoja ja annetaan kokonaisvaltainen kuva maalämpö ja -kylmä järjestelmän 

perusteista. Työn edetessä paneudutaan tutkimuksen esimerkkikytkentään, jota myö-

hemmin simuloidaan IDA ICE -pohjaisella ohjelmalla.  

Simuloinnin tavoitteena on päästä tarkastelemaan kytkennän toimilaitteiden ja kompo-

nenttien toimintaa dynaamisesti, minkä kautta voidaan päästä käsiksi kytkennän toimin-

nallisuuteen. Kytkennän simulaation tuloksia tarkastellaan lopuksi siitä saadun datan pe-

rusteella, ja tarvittaessa etsitään syitä ja ratkaisuja järjestelmän toimimattomuuteen. Si-

mulaatiosta tarkastellaan ainoastaan jäähdytyspuolen toimintaa. Erityistä huomiota kiin-

nitetään vapaa- ja aktiivijäähdytyksen vuorovaikutukseen keskenään ja jäähdytyspuolen 

optimoimiseen.  
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2 Optiplan Oy 

Optiplan Oy on NCC-konserniin kuuluva asunto-, korjaus- ja toimitilarakentamiseen eri-

koistunut suunnittelutoimisto, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä Ruskeasuolla. Op-

tiplanin konttoreita on Helsingin lisäksi myös Turussa, Tampereella ja Oulussa. Optipla-

nin henkilökunta rakentuu arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö-, energia- ja ympäristösuun-

nittelijoista sekä projektijohtamisen asiantuntijoista. Optiplanin neljä tärkeintä arvoa, joi-

hin yrityksen toiminta perustuu, ovat rehellisyys, kunnioitus, luottamus ja edistykselli-

syys. [1] 

Optiplanin kehitys on alkanut jo vuodesta 1964, kun rakennustoimisto A. Puolimatka 

palkkasi ensimmäisen rakennusarkkitehdin Forssan elementtitehtaalle. 60-luvun kasva-

vaan asuntokysyntään reagoitiin ja liikkeen rakennustoimintaa ja suunnittelua tehostet-

tiin entisestään aina 1989-lukuun asti, jolloin rakennusliikkeen suunnitteluosasto yhtiöi-

tettiin. Tämä yhtiö sai nimekseen Optiplan Oy. [1] 

3 Maalämpö- ja kylmä  

3.1 Maalämpö yleisesti 

Kaikesta EU:n sisällä käytetystä energiasta rakennukset käyttävät noin 40 %, mikä tar-

koittaa samassa mittapuussa CO2 päästöjen osalta noin 36 prosenttia. Rakennusten 

energiankäytöstä noin 90 % sen sijaan koostuu lämmitys-, viilennys-, valaistus- ja ilman-

vaihtokustannuksista. Edellisten seikkojen vaikutuksesta energiamääräykset ovat kiris-

tyneet entisestään, mikä ajaa rakennuksia entistä energiatehokkaampiin ratkaisuihin ja 

muun muassa maalämmön ja -kylmän hyödyntämiseen. [11] 

Maalämpöä on alettu käyttämään jo 1970-luvusta lähtien, mutta sen käyttö on yleistynyt 

vasta 2000-luvun taitteessa. Tähän syinä voidaan pitää energiavaatimusten lisäksi muun 

muassa sähkön ja öljyn hinnan nousua, lattialämmityksen yleistymistä sekä pumppujen 

suurta kehittymistä. Lähes puolet rakentajista valitsi vuonna 2011 maalämmön perus-

lämmönlähteeksi pientaloonsa. [19] 



3 

 

Maalämpö on yksinkertaisuudessaan maahan, veteen tai kallioperään varastoitunutta 

auringon lämpöenergiaa, mikä tekee siitä osin uusiutuvan energianlähteen. Maalämpö 

ei kuitenkaan ole täysin uusiutuva energianlähde, sillä sen talteenottoon tarvitaan säh-

köä. Maalämpöjärjestelmän ympäristöystävällisyys riippuu vahvasti siitä, miten koh-

teessa maalämpöpumpun käyttämä sähkö on tuotettu. [2] 

Maalämpöjärjestelmän yksi suurimmista eduista sen ympäristöystävällisyyden ja lämmi-

tystehokkuuden lisäksi on sen monikäyttöisyys. Maalämpöä voidaan käyttää lämmityk-

sen lisäksi myös kesällä viilennykseen. Lähes täysin samat komponentit säilyvät järjes-

telmässä niin lämmitys- kuin viilennyskäytössä. Lisäksi ainoa osa, joka maalämpöjärjes-

telmässä tulee normaalisti vaihtaa noin 20 vuoden käytön jälkeen, on maalämpöpumpun 

kompressori. Tässä vaiheessa on kuitenkin syytä harkita koko maalämpöpumpun vaih-

toa, jos pumput ovat kehittyneet huomattavasti energiatehokkuudeltaan verrattuna van-

haan pumppuun. Lämmönkeruupiirit, joilla maasta otetaan lämpöä talteen, ovat pitkäikäi-

siä eivätkä normaalisti vaadi huoltotoimenpiteitä. [2] 

3.2 Maalämpöpumppu 

Maalämpöpumppu on koko maalämpöjärjestelmän ydin. Maalämpöpumpussa tapahtuu 

maaperästä, kallioperästä tai vesistöstä kerätyn energian siirto talon lämmitysjärjestel-

mään. Maalämpöpumppu käyttää sähköä energian siirtoon. Maalämpöpumppujen hyö-

tysuhdetta kuvataan COP-kertoimella, joka ilmaisee, kuinka paljon yhdellä kilowatilla 

sähköenergiaa saadaan kilowatteina lämpöenergiaa. Esimerkiksi jos COP -arvo on 4, se 

tarkoittaa sitä, että 1 kW:n sähköenergialla saadaan tuotettua 4 kilowattia lämpöener-

giaa. Kuvassa 1 on esitetty maalämpöpumpun toimintaperiaate ja sen osat. [3] 

1. Höyrystimessä (1) keruupiirin (A) neste luovuttaa lämmön maalämpöpumpun kyl-

mäainekiertoon (B), jossa kylmäaine höyrystyy. Keruuneste ja kylmäaine eivät 

koskaan sekoitu keskenään, vaan höyrystyminen tapahtuu lämmönsiirtimen vä-

lityksellä.  

2. Toisessa vaiheessa pumpun kompressori nostaa höyrystimestä tulevan kylmäai-

nehöyryn paineen riittävän korkealle, jolloin höyryn lämpötila kasvaa huomatta-

vasti. Tämä on prosessi, jossa maalämpöjärjestelmä joutuu käyttämään sähköä.  
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3. Lauhduttimessa (3) kompressorilta (2) tuleva korkeapaineinen ja kuuma kylmä-

ainehöyry luovuttaa lämpönsä lämmönsiirtimen välityksellä talon vesikiertoon 

(C), joka voidaan johtaa joko suoraan lämmitysjärjestelmään tai tasaussäiliön 

kautta lämminvesivaraajaan. Kylmäainehöyry tiivistyy takaisin nesteeksi luovut-

taessaan lämpöä vesikiertoon (C).  

4. Lauhduttimesta lähtevä kylmäaine on lämpöä luovuttaessaan tiivistynyt takaisin 

nesteeksi ja siirtyy seuraavaksi paisuntaventtiiliin (4), jossa kylmäaineen painetta 

lasketaan. Tästä seuraa kylmäaineen jäähtyminen viileämmäksi kuin keruupiirin 

(A) paluuneste. Paisuntaventtiilissä jäähtynyt neste siirtyy edelleen höyrysti-

meen, josta se sitoo lämpöä itseensä keruunesteestä (A), ja näin kierto on pa-

lannut lähtöpisteeseensä. Keruupiirin neste lämpöä luovuttaessaan viilenee siir-

timessä ja jatkaa kiertoansa pumpun 1 kautta takaisin kallioon, maaperään tai 

veteen. [3] 

 

 

Kuva 1. Maalämpöpumpun toimintaperiaate ja osat [20] 
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Maalämpöpumpulla pystytään toteuttamaan niin lämmitystä kuin jäähdytystäkin. Jääh-

dytyksessä keruunestettä kierrätetään höyrystinpuolella- kuin lämmityksessä. Pumpun 

kylmäaineprosessin alkaminen riippuu taas siitä, saadaanko maasta tarpeeksi kylmää 

nestettä suoraan vai täytyykö sitä viilentää maalämpöpumpussa. Keruupiiristä voidaan 

ottaa haara joko suoraan tai välillisesti kiinteistön jäähdytysjärjestelmään. Mikäli pumppu 

on päällä ja järjestelmä joutuu tuottamaan kylmää kompressorin ollessa päällä, syntyy 

prosessissa lauhdelämpöä pumpun lämmityspuolelle. Lauhdelämpö voidaan kuitenkin 

lauhduttaa maahan tai ohjata esimerkiksi ulos nestejäähdyttimiin lauhtumaan. Toisin sa-

noen, jos halutaan niin lämmitys- kuin jäähdytystoiminto maalämpöpumpulta, järjestel-

mässä täytyy olla mahdollisuus lauhduttaa lauhdepiirin nestettä, niin ettei se pääse läm-

mitysverkostoon. Tällöin jäähdytystä voidaan käyttää ilman lämmitystä. [16] 

3.3 Puskurivaraaja 

Puskurivaraaja on säiliö, joka varastoi maalämpöpumpun tuottaman lämpimän tai kyl-

män veden ennen kuin se siirretään kiinteistön lämmön- tai kylmänjakojärjestelmään ku-

ten lattialämmitys- tai viilennysverkkoon. Puskurivaraajat asennetaan tyypillisesti ainakin 

silloin, jos maalämpöä käytetään lämmittämiseen. Lämmitysverkoston virtaamat ovat 

usein sen verran pieniä, että kompressori joutuu käynnistymään useita kertoja lyhyellä 

aikavälillä, mikä rasittaa kompressoria ja lyhentää sen käyttöikää. Puskurivaraajilla var-

mistetaan kompressorin energiatehokas käynti. Kompressori pääsee tekemään työtä pi-

dempään kerralla, eikä vaadi uutta käynnistystä niin nopeasti sammumisen jälkeen. Li-

säksi usein ilman puskurivaraajaa maalämpöjärjestelmä saattaa lämmittää patterit liian 

kuumiksi, minkä jälkeen pumppu pysähtyy kokonaan ja putkiston neste jäähtyy takaisin 

asetusarvoonsa. Tämä saa aikaan lämpölaajenemista putkistossa ja pattereissa, mikä 

voi johtaa naksahtelua muistuttavan äänen syntyyn. Puskurivaraaja voidaan tuntea 

myös nimellä tasaussäiliö. Tasaussäiliö-nimitys tulee siitä, että puskurivaraajan takana 

on useampia kiertovesipumppuja erilaisilla virtauksilla, jolloin tasaussäiliöön tullessaan 

virtaukset tasaantuvat. [14] 
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3.4 Maalämmön keruupiirit 

Lämmönkeruuputkistoissa virtaa jäätymätön neste, joka sitoo lämpöenergiaa maape-

rästä, kallioperästä- tai vedestä. Lämmönkeruunesteenä käytetään useimmiten vesi- 

etanoliliuoksia, joiden painoprosentti on noin 28–30 %. Tällöin liuos pysyy jäätymättö-

mänä n. –17 asteeseen saakka. Keruuputkistolle ei ole vaatimuksia paineen keston tai 

materiaalin suhteen, joten siihen voidaan käyttää tavallista muovista vesijohtoputkea tai 

valmistajien kyseiseen käyttöön suunniteltuja putkimateriaaleja. Painehäviö keruupiirille 

on laskettava, jotta piirin kiertopumpun mitoitus on mahdollista. [5]  

Keruuputkiston lämmöntalteenottoon vaikuttaa keruumenetelmä, asennustapa sekä 

maaperän- tai vesistön ominaisuudet. Ottaen huomioon rakennuksen lämmitysenergian-

tarve ja edellä mainitut seikat, valitaan sopivan pituinen keruuputkisto. Kuvassa 2 on 

havainnollistettu tyypillisiä putkistopituuksia eri lämmönkeruumenetelmillä verrattuna ra-

kennuksen lämmitettävään tilavuuteen. [3] 

 

Kuva 2. Maalämmön keruuputkistopituuksia suhteutettuna rakennuksen tilavuuteen [3] 
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3.4.1 Porakaivo 

Porakaivo, toiselta nimeltään energiakaivo tai lämpökaivo, on vaakakeruupiirin kanssa 

yleisin lämmönkeruumenetelmä maalämmössä. Porakaivot kattavat maalämpökohtei-

den lämmönkeruuputkistoista noin 60 prosenttia Suomessa ja Etelä-Suomessa jopa 80 

prosenttia. Porakaivo porataan kohteen sijainnista ja tehon tarpeesta riippuen yleensä 

noin 150–250 metriin kallioperään, josta lämpö otetaan talteen porakaivon läpi jäätymät-

tömään keruunesteeseen. [6] Kuvasta 3 nähdään porakaivon tehollinen syvyys, joka yl-

tää keruuputken paluuputkikäyrästä aina pohjaveden pintaan saakka. Porakaivoja voi-

daan myös porata enemmän, mikäli kohteessa tarvitaan lisää tehoa. Yleisimmin kallio-

perä alkaa noin 10 metrin syvyydessä. Kallioperän syvyys vaikuttaa merkittävästi siihen 

kannattaako maalämpöä ylipäätään hyödyntää. [7] 

 

Kuva 3. Porakaivon periaatekuva. [7] 

Porakaivon etuja muihin keruumenetelmiin ovat vähäinen tila, maakeruupiiriin verrattuna 

jopa kaksinkertainen teho ja käyttöturvallisuus. Oikein mitoitettuna porakaivo on tehok-

kain ja varmin lämmönkeruutapa maalämmössä. [7] 
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3.4.2 Vaakakeruupiiri 

Vaakakeruupiirin yleisyys maalämpökohteissa on noin 30 prosenttia. Vaakaputkiston 

lämmönkeruu perustuu maaperän kosteuteen sekä siihen sitoutuneeseen auringon läm-

pöenergiaan. Kuten kuvasta 4 voidaan nähdä, vaakakeruupiiri asennetaan kohteen si-

jainnista riippuen noin 0,8–1,5 metrin syvyyteen maaperään, josta putkiston jäätymätön 

neste kerää lämpöä talteen. Putkistot asennetaan vähintään 1,5 metrin päähän toisis-

taan. [3] 

Vaakakeruupiiri asennetaan tyypillisesti tilanteessa, jossa tontilla on riittävästi tilaa ke-

ruupiirille, kosteaa ja hienojakoista maaperää tai poraaminen ei ole alueella sallittua tai 

kannattavaa. Lämmönkeruu maaperästä on halvin tapa toteuttaa maalämpö, koska 

säästytään hintavilta porauskustannuksilta. [3]  

 

Kuva 4. Vaakakeruupiirin periaatekuva [21] 

3.4.3 Vesistö 

Kolmas tapa toteuttaa keruupiiri on asentaa se vesistöön, kuten järviin. Vesistö voikin 

olla yhtä tehokas lämmönkeruutapa kuin porakaivo, sillä vesi sitoo hyvin lämpöenergiaa 

itseensä. Putket tulisi asentaa vähintään noin kolmen metrin syvyyteen veden pinnan 
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alle. Tästä syystä otollisinta on asentaa putket vesistöön, joka syvenee rannasta nope-

asti. Putkien upottamiseen käytetään painoja. [19] 

Tärkeä seikka on välttää putkien jäätyminen, jonka seurauksena putket voivat vaurioitua. 

Tämän takia asennussyvyyden on oltava riittävä. Keruuputkien lämpöhäviöiden välttä-

miseksi putket tulee lämpöeristää huolellisesti. Lisäksi putkien sijainnin merkkaaminen 

kyltillä vedenkulkijoita varten on erittäin tärkeää. [19] 

3.5 Maakylmä yleisesti 

Maakylmä on maalämmön vastakohta. Siinä missä maalämpöjärjestelmä varastoi läm-

pöä maasta, maakylmä varastoi kylmää maasta. Kaikki tämä tapahtuu maalämpöpum-

pun kautta, mikä hyödyntää näitä maaperän, kallion tai vesistön lämpöominaisuuksia. 

Maakylmää voidaan hyödyntää muun muassa vesikiertoisessa lattiaviilennyksessä, pu-

hallinkonvektoreissa tai ilmanvaihdon tuloilmassa.  

Porakaivo on jäähdytyskäytössä paras keruumenetelmä sen matalan vuotuisen lämpö-

tilan ansiosta, mikä vaihtelee noin 2–3 asteen välillä. Vaakaputkiston ongelmana sen 

sijaan on maaperän lämpeneminen kesällä, jolloin keruunesteen lämpötila nousee. Kol-

mas tapa toteuttaa viilennystä, kuten myös maalämmössä, on vesistö. Vesistön ongel-

mana myös veden lämpeneminen kesällä. Vesistö sopeutuu näistä keruumenetelmistä 

huonoiten viilennyskäyttöön. Kuitenkaan keruupiirin paluuveden lämpötilan ei tarvitse 

olla kovinkaan matala, jos rakennuksessa on esimerkiksi vesikiertoinen lattiaviilennys. 

Lattiaviilennyksen menoveden lämpötila pidetään yleensä noin 18-20 asteessa. [8] 

Maalämpöjärjestelmässä porakaivojen lämpökapasiteetti voi heiketä sieltä otettaessa 

lämpöä talvisin. Kuitenkin maalämpö- ja kylmäjärjestelmässä kesäaikana kiinteistöstä 

varastoidaan lämpöenergiaa maaperään tai kallioon. Yksinkertaistettuna kesäisin maa-

han varastoidaan talvea varten lämpöä, kun taas talvella sinne varastoidaan kylmää. 

Tämä prosessi toimii niin sanotusti latauksena lämmön tai kylmän lähteelle, millä saa-

daan pidettyä kaivon tai maaperän lämpökapasiteetti jatkuvasti tehokkaana. [9] 
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3.5.1 Vapaajäähdytys 

Maakylmäjärjestelmässä vapaajäähdytyksellä tarkoitetaan tilannetta, jolloin maalämpö-

pumpun kompressoria ei tarvita lainkaan viilentämään keruuputkiston paluuliuosta. Va-

paajäähdytyksessä sähköä käytetään ainoastaan veden kierrättämiseen maapiirissä ja 

vaihtoehtoisessa viilennyspiirissä kiinteistössä. Tämä tarkoittaa sitä, että jäähdytystä 

saadaan lähes nollaenergialla. Vapaajäähdytyksessä on mahdollista saada noin 50-ker-

tainen jäähdytysteho verrattuna pumppujen sähkönkulutukseen. Mitä enemmän vapaa-

jäähdytystä voidaan kesäisin hyödyntää, sitä vähemmän energiaa tarvitsee jäähdytyk-

seen käyttää. [9] 

3.5.2 Aktiivijäähdytys 

Aktiivijäähdytys otetaan käyttöön, kun vapaajäähdytyksellä ei saada tarvittavaa jäähdy-

tystehoa aikaan. Tämän kaltainen tilanne tulee usein vastaan keski- tai loppukesästä, 

kun porakaivosta palaava keruuneste ei enää viilene tarpeeksi. Jäähdytyksessä kaivoon 

työnnetään lämpöä jatkuvasti kiinteistöstä, joka aiheuttaa porakaivon lämpenemisen. 

Aktiivisessa jäähdytyksessä otetaan käyttöön maalämpöpumpun kylmäainepiiri ja sen 

laitteet, jossa viilennetään kiinteistöön lähtevän menoveden lämpötila asetusarvoonsa. 

Aktiivinen jäähdytys käyttää kompressoria ja sähkönkulutus määräytyy pitkälti maaläm-

pöpumpun COP-kertoimesta. [9] 

4 Tyypillisiä maalämmön ja -kylmän jakovaihtoehtoja 

Kiinteistön maalämpöjärjestelmässä on paljon eri lämmönjakovaihtoehtoja, joilla lämmi-

tystä tai viilennystä voidaan hyödyntää. Käytännössä maalämpöjärjestelmän tuottamaa 

lämpöä ja kylmää voidaan käyttää missä tahansa vesikiertoisessa lämmitys- ja jäähdy-

tysjärjestelmässä. Lämmönjakomenetelmää on kuitenkin syytä harkita, jos kiinteistön 

lämmitystavaksi valitaan maalämpö, sillä maalämpöjärjestelmän valinta ja mitoitus vai-

kuttaa merkittävästi lopulliseen energiatehokkuuteen. [19] 
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Maalämpö voidaan mitoittaa joko täys- tai osateholle. Täysteho tarkoittaa sitä, että 

pumppu pystyy kattamaan kiinteistön lämmityksen tehontarpeen ympäri vuoden. Täys-

tehomitoituksessa ei siis tarvita lämpötilan hienosäätöä esimerkiksi sähkövastuksilla. 

Osatehomitoituksessa pumppu säädetään puolestaan kattamaan noin 60–80 % kiinteis-

tön huipputehon tarpeesta. Loput lämmitystehosta saadaan esimerkiksi suoraan sähkö-

vastuksilla, kaukolämmöllä tai muulla vaihtoehtoisella lämmitysmenetelmällä. Osateho-

mitoitus kattaa keskimääräisesti kuitenkin jopa 95 % kiinteistön vuotuisesta lämmitys-

energian tarpeesta, sillä yli 60–80%:n tehontarpeen ylityksiä tulee useimmiten vain tal-

ven kylmimpinä aikoina. Mitoitusta tulee harkita kohteen ominaisuuksien perusteella, 

minkä vuoksi ei voi sanoa suoraan, kumpi on kannattavampi tapa. [19] 

Maalämmöllä voidaan lämmittää niin korkealämpöisiä verkkoja kuin matalalämpöisiä.  

Paras hyöty saadaan kuitenkin silloin, kun järjestelmä ei vaadi kovin korkeita lämpötiloja, 

jolloin kompressorin tekemä työ jää vähäisemmäksi. Tällöin esimerkiksi lattialämmitys ja 

-viilennys voi olla hyvä vaihtoehto sen matalien meno- ja paluulämpötilojen vuoksi, jos 

halutaan keskittyä rakennuksen energiatehokkuuteen. [19; 15.] 

4.1.1 Lattialämmitys- ja viilennys 

Tiukentuneet energiavaatimukset ovat aiheuttaneet esimerkiksi lattialämmityksen ja -vii-

lennyksen yleistymisen. Lisäksi suurentuneet ikkunakoot rakentamisen trendissä ovat 

vaikuttaneet suurempiin lämpökuormiin kesällä ja siten jäähdytysenergian suurentunee-

seen tarpeeseen. Lattialämmityksellä pystytään talvisin takaamaan tasainen lämmön-

jako alhaisilla meno ja paluulämpötiloilla sekä kesäisin energiatehokas ja vedoton viilen-

nys. Lisäksi järjestelmät suunnitellaan nykyään usein siten, että niihin voidaan jatkossa 

liittää uusia energiansyöttöjärjestelmiä kuten aurinkoenergiaa. [10; 11.] 

Lattialämmityksen ja -viilennyksen lattiapinnan lämpötilat ja sitä mukaa teho määräytyy 

pitkälti standardin, EN ISO 7730 Lämpöolojen ergonomia, perusteella. Lattiapinnan läm-

pötila saa tämän mukaan alimmillaan laskea 20 °C:seen ja korkeimmillaan nousta           

27 oC:seen. Näiden lämpötilojen puitteissa vain 10 % kokee lämpötilan epämiellyttäväksi, 

mikä katsotaan hyväksyttäväksi. Hyväksyttyjen lattiapinnan lämpötilojen puitteissa lat-

tiaviilennyksen maksimimaalinen teho lattian lämpötilalla 21 °C ja huonelämpötilalla 27 
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°C on noin 42 W/m2 ja lämmityksen 66 W/m2. Nyrkkisääntönä voidaan siis Uponorin oh-

jeen mukaan käyttää lämmityksessä 11 W/m2 ja viilennyksessä 7 W/m2 1 °C:n lämpöti-

laeroa kohti. [11] 

 

Kuva 5. Huoneeseen kohdistuva ylilämpö kesällä. [11] 

Kuten kuvasta 5 nähdään, ilman lattiaviilennystä huoneistoon voi kesällä auringon ai-

heuttamista lämpökuormista koitua runsas ylilämpö. Ympäristöministeriön asetuksen 

1010/2017 rakennuksen energiatehokkuudesta mukaan asuinkerrostaloissa ei lämmi-

tyskauden ulkopuolella saa huonelämpötila ylittää arvoa 27 °C. Käyttötarkoitusluokkien 

3–8, kuten sairaaloiden ja toimistotilojen, raja-arvona pidetään 25 °C:ta. Ilman minkään-

laista jäähdytystä on suuri riski, että nämä arvot ylittyvät. [11] 
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Kuva 6. Huonelämpötilojen hallitseminen kesällä lattiaviilennyksen avulla. [11] 

Lattiaviilennyksellä pystytään pitämään huoneiston lämpötila lämmityskauden ulkopuo-

lellakin alle 27 °C:n, kuten kuvasta 6 nähdään. Lattiaviilennys absorboi auringon säteile-

mää lämpöä lattiaan ja kuljettaa sen pois. Tällöin lattia ei pääse ylilämpenemään eikä 

aiheuttamaan lämmintä säteilyä huonetilaan. Mitä suurempi lattian viilentävä pinta-ala ja 

massa on, sitä tehokkaammin se tasaa ulkoilman aiheuttamia lämpötilamuutoksia ja 

lämpökuormahuippuja. Lisäksi lattiaviilennys ei aiheuta ääntä, vedon tuntua tai esimer-

kiksi ulkonäköseikkoja. Lattiaviilennystä mitoittaessa tulee kuitenkin huomioida ja mielui-

ten simuloida auringon aiheuttamia lämpökuormia, sillä auringon säteilyn aiheuttama li-

säteho voi olla suuruusluokaltaan jopa noin 100 W/m2. [11] 

4.1.2 Vesikiertoiset patterit 

Toinen yleinen tapa on liittää maalämpö vesikiertoiseen patteriverkostoon. Vanhaa ole-

massa olevaa vesikiertoista patteriverkostoa voidaan hyödyntää siirryttäessä maaläm-

pöön, jos verkosto ja sen osat ovat hyvässä kunnossa. Pattereita on kuitenkin suositel-

tavaa vaihtaa alkuperäistä suuremmiksi tai lisätä niiden lukumäärää, mikäli aikaisempi 

verkosto on suunniteltu korkeille meno- ja paluulämpötiloille. [19] 
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Vanhat vesikiertoiset patteriverkostot on usein suunniteltu menoveden lämpötiloille      

60–70 °C. Maalämpöjärjestelmät vesikiertoisessa patteriverkostossa puolestaan suunni-

tellaan usein menoveden lämpötiloille 40–50 °C. Mitä alhaisempi lämpötila pattereissa 

virtaa, sitä suurempi täytyy patterin lämmönluovutuspinta-alan olla. Tästä syystä patte-

rien lämmönluovutuspinta-alaa tulisi lisätä siirryttäessä maalämpöön. Maalämpöpump-

pujen menoveden lämpötilat voidaan pitää myös korkeina, jopa 70 °C:ssa, mutta se ei 

ole pumpun hyötysuhteen ja rakennuksen energiatehokkuuden kannalta järkevää. Mikäli 

pattereiden kokoa ei haluta vaihtaa ja verkosto halutaan pitää samanlaisena, voidaan 

lämmitystä tehostaa esimerkiksi puhallinkonvektoreilla. [19] 

4.1.3 Jäähdytys puhallinkonvektoreilla 

Puhallinkonvektoreita voidaan käyttää niin lämmitykseen kuin jäähdytykseenkin. Teolli-

suudessa nähdään usein käytettävän puhallinkonvektoreita sekä lämmitykseen että 

jäähdytykseen. Asuinrakennuksissa ja etenkin asuinkerrostaloissa on kuitenkin tyypilli-

sempää, että lämmitys toteutetaan vesikiertoisella lattia- tai patterilämmityksellä ja jääh-

dytys puhallinkonvektoreilla tai lattiaviilennyksellä, mikäli jäähdytystä tai viilennystä yli-

päätään on. Puhallinkonvektorit toimivat kuten mikä tahansa muukin vesikiertoinen läm-

mitys- tai jäähdytysverkosto. Poikkeuksena on se, että konvektoreissa lämpö siirretään 

ilmaan lämmönsiirtimessä konvektiolla, josta puhallin levittää sen edelleen huoneistoon. 

Lattia- tai patterilämmityksessä puolestaan on kyse pääosin lämmön säteilystä ja johtu-

misesta. [17] 

Puhallinkonvektoreilla saadaan aikaan enemmän jäähdytystehoa. Siinä missä lattiavii-

lennys ehkäisee huoneiston ylilämpenemistä sitomalla huoneiston ja auringon lämpö-

energiaa itseensä, puhallinkonvektorit jäähdyttävät ilmavirtauksella jo lämmennyttä huo-

neilmaa viileämmäksi. Esimerkiksi jos 12 m2:n huoneeseen asennetaan lattiaviilennys, 

voidaan viilennystehoa saada maksimissaan noin 42 W/m2, mikä on 12 m2:n huoneessa 

yhteensä 504 W. Puhallinkonvektorien etuna on ilmavirran tehostaminen ja ilman viileys, 

joka voidaan asettaa jopa 16 °C:seen. Tästä syystä puhallinkonvektoreilla päästään val-

mistajien mukaan jopa noin 1–5 kW:n jäähdytystehoihin, riippuen konvektorin koosta, 

mitoituksesta ja mallista. [17; 18.]  
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Puhallinkonvektoreilla keruunesteen lämpötila on usein alle ilman kastepisteen, joten 

konvektorit vaativat kondenssiveden poiston. Esimerkiksi huoneilman ollessa 27 astetta, 

säädetään menovesi lämpötilaan 7 astetta Scanofficen konvektoreissa. [18] Puhallinkon-

vektoreilla jäähdyttäessä lämmönkeruuneste virtaa konvektorin läpi ja lämpenee sitoes-

saan huoneilmasta lämpöenergiaa. Tämän jälkeen lämmennyt keruuneste voidaan joh-

taa takaisin maahan viilentymään. Edellisellä jäähdytystavalla ei tarvita lainkaan maa-

lämpöpumpun kompressoria viilentämään keruunestettä, eli järjestelmä toimii niin sano-

tusti vapaajäähdytyksellä. Tällöin ainoastaan kiertovesipumput ja puhallin kuluttavat säh-

köä, joten jäähdytystehoa saadaan lähes nollaenergialla. [17]  

Maalämmön keruunesteen lämpötilat voivat kuitenkin lämmetä liian korkeiksi jäähdytys-

kauden aikana. Tällöin järjestelmä voidaan varustaa aktiivijäähdytystoiminnolla. Aktiivi-

jäähdytyksellä saadaan tuotettua kylmää läpi kesän hyödyntäen maalämpöpumpun 

kompressoria. Tämän mahdollistaminen vaatii kuitenkin hieman erilaisen kytkennän kuin 

järjestelmä, jossa on vain vapaajäähdytystoiminto. [16] 

5 Maa- ja kaukolämmön hybridikytkennän perusteet 

Hybridikytkennällä tarkoitetaan kahden tai useamman eri lämmitysmuodon yhdistämistä. 

Energiamääräysten tiukentuessa kaukolämpökohteita on alettu liittämään myös maa-

lämpöön. [12] Maalämmön liittäminen kaukolämpöön voidaan tehdä monilla eri kytken-

tävaihtoehdoilla. Variaatioiden välillä pysyy kuitenkin sama periaate, jossa pyritään mah-

dollisimman tehokkaasti siirtämään maalämpöjärjestelmän lämpöenergiaa kohteen käyt-

tövesi- ja lämmitysjärjestelmään tai toiseen niistä. Kuvassa 7 esitetään Helenin esimerk-

kikytkentä kaukolämmön liittämisestä maalämpöön.  
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Kuva 7. Helenin maalämmön ja kaukolämmön hybridikytkentäesimerkki.  

Helenin kytkentäohjeessa neuvotaan mitoittamaan lämmitys- ja käyttövesiverkoston 

lämmönsiirtimet vallitsevan vyöhykkeen mitoituslämpötilan mukaan lasketulle kiinteistön 

vaatimalle täydelle teholle. Ympäristöministeriön asetuksen 1010/2017 kohta 4/13 vaatii 

mitoittamaan sen lämmitysmuodon täydelle teholle, joka kattaa 100 % kiinteistön tarvit-

semasta lämmitystehosta. Kaukolämmöllä tämä pystytään varmistamaan, joten pääläm-

mitysmuodoksi tulee aina mitoittaa kaukolämpö ja rinnakkaislämmönlähteeksi maa-

lämpö. [13] 

Kuvan 7 lämmönsiirtimiä 3 ja 12 voidaan lämmittää rinnakkaislämmönlähteillä kuten 

maalämmöllä. Käyttöveden lämmönsiirtimet tulee mitoittaa molemmat kattamaan 50 % 

käyttöveden mitoitusvirtaaman määrittämästä täydestä lämmitystehosta, jotta 100 %:n 

lämmityskapasiteetin vaatimus täyttyy. Rinnakkaislämmönlähde, esimerkiksi maalämpö, 

tulee asettaa näiden lämmönsiirtimien väliin, eikä se saa toimia esilämmittimenä käyttö-

vedelle. Tällä kytkennällä varmistetaan, ettei kylmän veden tuloa esilämmitetä ja siten 

kaukolämmön paluuvesi jäähtyy normaalisti +20 °C:seen kylmän veden tulon ollessa  

+10 °C. Lämmitysjärjestelmässä kaukolämmönsiirrin tulee myös mitoittaa lämmitysjär-

jestelmän vaatimalle täydelle teholle. Rinnakkaislämmönlähteen sekä kaukolämmönsiir-

timen virtauksen säätöön voidaan käyttää kolmitieventtiiliä kuten kuvassa 7 TV1 tai kahta 
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yksisuuntaventtiiliä. Lämmityksen rinnakkaislämmönlähde tulee aina kytkeä rinnan kau-

kolämmönsiirtimen kanssa siten, ettei paluuverkoston vettä lämmitetä ennen sen siirty-

mistä takaisin kaukolämpösiirtimelle. Suurien tehon vaihteluiden vuoksi lämmityksen 

kaukolämmönsiirtimen virtauksen säätö tulee varustaa aina vähintään kahdella säätö-

venttiilillä. [13]  

6 Tutkimuksessa simuloitava kytkentä 

Tutkimuksessa tarkastellaan maalämpö- ja kylmäkytkentää, joka liitetään kaukoläm-

pöön. Tarkasteluun on valittu Optiplan Oy:n kohteista sopiva esimerkkikytkentä, jota 

myöhemmin simuloidaan dynaamisesti. Seuraavaksi esitellään lyhyesti simuloitavan 

mallin perustiedot sekä kytkennän, osat ja laitteet. 

6.1 Simuloitavan mallin perustiedot 

 

Kuva 8. Simuloitava malli 3D-näkymänä IDA ICE -ohjelmassa. 
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Simulaatio toteutettiin EQUA Oy:n toimesta IDA ICE -ohjelmaan. IDA ICE on dynaami-

nen simulointiohjelmisto, jonka avulla voidaan tarkastella laajalti rakennusten energian-

kulutusta. Ohjelmalla voidaan myös mallintaa järjestelmiä sekä toimilaitteita kuten vent-

tiilejä, minkä vuoksi se sopi myös hyvin maa- ja kaukolämpökytkentämallin tekemiseen. 

Mallin kytkennässä otettiin mallia erään koulun maa- ja kaukolämpökytkennästä. Myös 

laitteet ovat samankokoisia kuin esimerkkikohteessa. Seuraavana on esitelty perustie-

toja mallista: 

• 3D-malli on niin sanottu laatikkomalli kuten kuvasta 8 nähdään, eli ei oikea 
kohde. 

• Kohteen pinta-ala 12 000 m2. 

• Kohteessa on maalämpö, jota hienosäädetään kaukolämmöllä. 

• Lattialämmitys ja puhallinkonvektorijäähdytys. 

• Jäähdytystehontarve vuodessa on 25 392 kWh. 

• Lämmönsiirtimet jäähdytys- ja lämmityspiireissä. 

• Porakaivoja yhteensä 14 kpl. 

• Puskurivaraajat lämmitys ja jäähdytyspiireissä 0,5 m3. 



19 

 

6.2 Kytkennän osat ja laitteet 

 

Kuva 9. Maalämpö ja -kylmä, kytkentäkaavio. Optiplan Oy. Kouluprojektin kytkentä. 

Kytkentäesimerkissä on monia eri piirejä ja laitteistoja, jotka on esitetty kuvassa 9. Kuvan 

kytkentä ei ole sama kuin simuloitavassa IDA ICE -mallissa, mutta ominaisuuksiltaan ja 

toimintaperiaatteiltaan lähes identtinen. Vasemmalla kuvataan energiakaivot syvillä len-

keillä, joita on yhteensä 14 kappaletta kohteessa. Seuraavana vasemmalta oikealle kat-

sottuna nähdään paisunta-astiat, joita on kaksi lämmönkeruupiirissä. Kuvan keskellä on 

rinnan asennetut maalämpöpumput, joita on kaksi kappaletta. Maalämpöpumppujen si-

sällä olevat miinus-merkit kuvaavat höyrystimiä ja plus-merkit lauhduttimia. Maalämpö-

pumpusta vasemmalle lähtevä nestepiiri, eli maapiiri,  sisältää alkoholipitoista keruunes-

tettä, kun taas oikealle kiinteistöön lähtevä piiri sisältää vettä. Kuvassa oikealle mentä-

essä tulee vastaan lämmityksen ja jäähdytyksen lämmönsiirtimet ML01LS45 sekä 

ML01LS46. Viimeisenä vesi kuljetetaan joko lämmityksen tasaussäiliöön ML01SX50 tai 

jäähdytyksen tasaussäiliöön ML01SX60. Tasaussäiliöistä vesi voidaan johtaa halutulla 

tavalla kiinteistön lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmään. [16] 
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6.3 Toimintaselostus ja kytkentäkaavio 

Esimerkin maalämpökytkennässä on kolme eri päätoimintaa ja yksi yhdistelmä. Nämä 

ovat lämmitys, vapaajäähdytys, aktiivijäähdytys ja lämmitysjäähdytys. Näillä toiminnoilla 

pystytään pitämään kiinteistössä optimaaliset lämpöolosuhteet energiatehokkaasti läpi 

vuoden. Kytkentä saadaan toimimaan oikein, kun venttiilit ja muut toimilaitteet ovat liitetty 

esimerkiksi valvonta-alakeskukseen, josta automaatio ohjaa venttiileitä mm. lämpötila-

anturien perusteella tiettyihin asentoihin tiettyjen asetusarvojen rajoissa. [16] 

Lämmitystilassa, jolloin kiinteistöllä on vain lämmitystarve, maalämpöpumppu toimii niin 

sanotusti normaalisti. Lämmitystilassa maalämpöpumpun kompressori on päällä. Keruu-

neste kulkee venttiilien FV40 ja FV43 kautta, ottaen kaivoista lämmön talteen keruunes-

teeseen ja luovuttamalla lämmön maalämpöpumpun höyrystimessä kylmäainekiertoon. 

Maalämpöpumpun lauhduttimessa kylmäaine luovuttaa lämmön kiinteistön nestekier-

toon. Lämmennyt vesi jatkaa matkaansa tasaussäiliöön lämpömittarin TE50 asetusarvon 

mukaisessa lämpötilassa. Lämmitystilassa ei tarvita jäähdytyksen tai lämmityksen läm-

mönsiirtimiä, piirien toimilaitteita eikä muita pumppuja kuin maalämpöpumpun sisällä 

olevia. [16] 

Kun lämmityksen tarvetta ei ole kiinteistössä, voi järjestelmä siirtyä vapaajäähdytysti-

laan. Vapaajäähdytystilassa ainoat sähköä kuluttavat osat järjestelmässä ovat jäähdy-

tyspiirin kiertovesipumput ja moottoriventtiilit, jotka ovat säätökäytössä. Vapaajäähdy-

tystä voidaan käyttää silloin, kun kiinteistössä on ainoastaan jäähdytystarve, ja kaivoista 

palaavan keruunesteen lämpötila on alle TE55-lämpömittarin asetusarvon, esim. 7 °C. 

Vapaajäähdytystilassa venttiilit FV43 ja TV46 menevät kiinni, ja keruuneste kiertää vent-

tiilin FV41 kautta jäähdytyssiirtimelle. Jäähdytyssiirtimellä kolmitieventtiili TV45 on sää-

tökäytössä, ja ohjaa nestettä siirtimeen ja sen ohi pitäen tasaussäiliön SX60 lämpötila-

anturin TE60 asetusarvossaan esim. 10 °C. Tämän jälkeen neste palaa jäähdytyssiirti-

meltä kokonaan tai osin pumpun PU46 kautta maalämpöpumppuun ja sieltä edelleen 

lämpökaivoihin menonesteenä. Maalämpöpumpussa ei vapaajäähdytystilassa tapahdu 

muuta kuin keruupiirin nestekiertoa. Kompressori on pois päältä, sillä kaikki tarvittava 

jäähdytysteho saadaan suoraan maasta. [16] 
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Kun vapaajäähdytyksellä lämpömittari ML01TE46 on yli raja-arvon, esim. 9 °C, määrite-

tyn viiveen ajan, siirtyy järjestelmä aktiivijäähdytystilaan. Tällainen tilanne tulee silloin 

vastaan, kun maasta ei enää saada otettua talteen tarpeeksi kylmää keruunestettä esi-

merkiksi loppukesästä. Tällöin maalämpöpumpun kompressori menee päälle. Maaläm-

pöpumpun kompressorin avulla saadaan tuotettua lämpömittarin TE46 asetusarvon läm-

pöistä nestettä jäähdytyssiirtimelle. Aktiivijäähdytystilassa kiinteistöllä on myös vain 

jäähdytystarve. [16] 

Aktiivijäähdytyksessä nestekierto tapahtuu jäähdytyssiirtimen sekä lämmityssiirtimen 

kautta. Toisin kuin vapaajäähdytyksessä venttiilit FV40 ja FV41 menevät kiinni ja kierrot 

tapahtuvat venttiilien TV46 ja FV42 kautta. Jäähdytyspiirin kierto kulkee maalämpöpum-

pun ja TV46 venttiilin kautta jäähdytyssiirtimelle, jossa venttiili TV45 on säätökäytössä, 

kuten vapaajäähdytyksessä. Säätöventtiili TV45 pitää tasaussäiliön SX60 veden lämpö-

tilamittarin TE60 asetusarvon mukaisena ohjaamalla nesteen osin jäähdytyssiirtimeen ja 

osin sen ohitse. Samaan aikaan maalämpöpumppu tuottaa lauhdetta ja lämmittää läm-

mitysvettä. Lämmennyt vesi johdetaan kokonaisuudessaan lämmityssiirtimen LS45 

kautta takaisin maalämpöpumppuun. Lämmityssiirtimessä lämmennyt keruuneste joh-

detaan pumpun PU45 voimin takaisin kaivoihin ja siellä jäähdyttyään takaisin lämmitys-

siirtimeen LS45. Toisin sanottuna lauhdelämmöt johdetaan aktiivijäähdytyksessä maa-

han ja höyrystimiltä tulevat viileät nesteet käytetään jäähdytykseen. [16] 

Neljäs tilanne on se, että järjestelmältä pyydetään yhtä aikaa sekä lämmitystä, että jääh-

dytystä. Kylmäpuoli toimii tällöin vapaajäähdytyksen tavoin lukuun ottamatta sitä, että 

kompressori on päällä ja myös venttiili FV43 on auki. Tällöin keruuneste kulkee osittain 

venttiilin FV41 ja jäähdytyssiirtimen LS46 kautta, minkä jälkeen se yhdistyy takaisin siir-

timen ohittaneeseen liuokseen heti venttiilin FV43 jälkeen. Tämän jälkeen kierto jatkuu 

normaalisti vapaajäähdytyskierron tavoin ja maalämpöpumpulta lähtevä keruuneste joh-

detaan kaivoihin. Lämmityspuolella kierto tapahtuu maalämpöpumppujen ja lämmityk-

sen tasaussäiliön SX50 kautta kokonaisuudessaan ja siirtimeen johtava venttiili TV50 on 

kiinni. Näin kiinteistöön saadaan samanaikaisesti tuotettua vettä lämmitystä ja jäähdy-

tystä varten. [16] 
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7 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen tarkoituksena on päästä simuloimaan dynaamisesti esimerkkikoulun maa-

lämpökytkennän eri vaiheita, joita on erittäin hankala tarkastella ilman dynaamista simu-

lointia. Tutkimuksen simulointityökalun valmistaa EQUA Oy. Simulointia tehdään ympä-

rivuoden kestävällä jaksolla IDA ICE -ohjelmalla. Simuloinnin dataa tarkastellaan koko 

ajalta tiettyjen komponenttien osalta ja tutkitaan, miten ne käyttäytyvät eri tilanteissa. 

Suurin tarkastelu tehdään kuitenkin ennalta määritettyihin kysymyksiin liittyen kytkennän 

toimivuuteen, joita on herännyt Optiplanin suunnittelijoiden keskuudessa.   

Simulaatioiden tarkastelun yksi tarkoitus on tarkastella yleisellä tasolla kytkennän toimi-

vuutta. Kuinka hyvin järjestelmä toimii pääpiirteittäin ja onko sen toiminta järkevää? Tut-

kimuksen päätavoite tulosten tarkastelussa on kuitenkin järjestelmän vapaajäähdytyk-

sen käyttö suhteessa aktiivijäähdytykseen. Miten paljon vapaajäähdytystä voidaan hyö-

dyntää ja toisaalta, kuinka paljon aktiivijäähdytystä joudutaan kesällä käyttämään? Li-

säksi tarkoituksena on optimoida toimiva kytkentä käyttäen apuna erilaisia simulaatioita, 

joilla saadaan jäähdytyspuoli toimimaan energiatehokkaasti ja järkevästi. Tähän tutki-

muksessa perehdytään peripohjaisesti ja pyritään löytämään ratkaisuja järjestelmän toi-

minnan parantamiselle, mikäli siihen on tarvetta.  

8 Kytkennän toimivuuden tarkastelu yleisellä tasolla 

Kytkennän yleiseen toimivuuteen päästiin käsiksi tarkastelemalla mallin sisältämiä tie-

dostoja, joissa oli runsaasti dataa eri venttiilien ja laitteiden toiminnasta ympäri vuoden. 

Ensimmäisenä tarkasteltiin suuruudeltaan isompia tiedostoja, kuten maalämmön ja kau-

kolämmön virtaamien vertailua, jotta saadaan kuva siitä, toimiiko simulaatio pääpiirteit-

täin oikein. Liitteestä 1 näkee, miten järjestelmä käyttää käytännössä pelkästään maa-

lämpöpumpun tehoa lattialämmitykseen. Ilmanvaihdon lämmitykseen sen sijaan järjes-

telmä käyttää suhteessa reilusti enemmän kaukolämpöä apuna. Järjestelmä siis pyrkii 

käyttämään maalämpöä ensisijaisena lämmitysmuotona, niin kauan kuin tehoa riittää. 

Normaalina ilmiönä voidaan pitää sitä, ettei lattialämmitykseen tarvita kaukolämpöä juuri 

ollenkaan, sillä lattialämmitysverkostossa meno- ja paluulämpötilat pysyvät sen verran 
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alhaisina. Ilmanvaihdon lämmittämiseen sen sijaan tarvitaan kaukolämpöä myös, sillä 

menoveden lämpötilat ovat keskimäärin noin 15 °C korkeammat.  

Työssä kuitenkin keskityttiin enemmän jäähdytyspuoleen ja sen toimivuuteen. Jäähdy-

tyspuolta tarkastellessa kaikille ilmiöille löytyi järkevä selitys, joten mallin toimivuutta ei 

ollut syytä epäillä tutkimuksen edetessä. Lämmityspuoli näytti myös toimivan oletetulla 

tavalla. Järjestelmien meno- ja paluulämpötilat olivat järkeviä eikä ilmennyt toiminta-

vikoja. Simulaatio vaikutti yleisellä tasolla erittäin toimivalta, mitä tukee se, että jäähdy-

tyksen toiminnallisuutta tarkastellessa kaikki ilmiöt vaikuttivat järkeviltä. Tästä syystä 

mallin yleisen toimivuuden tarkasteluun ei jouduttu käyttämään aikaa kovinkaan paljon. 

9 Kytkennän jäähdytyspuolen toiminnan tarkastelu 

9.1 Kytkennän toiminta jäähdytyksessä ympäri vuoden 

Tutkimuksessa simuloitavassa kytkennässä on käytännössä kaksi erilaista jäähdytysti-

laa, jotka ovat aktiivi- ja vapaajäähdytys, joita käytetään kohteessa ilmastoinnin tavoin 

puhallinkonvektoreilla. Suurimmat kysymykset kytkennän toiminnasta olivat, kuinka pal-

jon vapaajäähdytystä voidaan hyödyntää vuoden aikana verrattuna aktiivijäähdytykseen 

sekä, toimiiko kytkentä järkevästi? Tutkimuksessa tätä tilannetta tarkasteltiin simuloi-

malla erään koulun esimerkkikytkentää. Kohteeksi valittiin koulu, jossa on lähes vastaa-

vanlainen kytkentä kuin simulaatiossa ja jonka pohjalta malli on simulointityökaluun ra-

kennettu.  

 

Kuva 10. Koulun toimintaselostuksen toimilaitteiden käyttötaulukko 
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Koulun toimintaselostuksesta selviää eri venttiilien toiminta kuvan 10 käyttötaulukon pe-

rusteella. Vapaa- ja aktiivijäähdytyksen toimintaa tutkittaessa huomiota kiinnitettiin erityi-

sesti venttiileihin TV46, FV41 ja TV45. Käyttötaulukosta voidaan nähdä kaksi olennaista 

asiaa. TV46:sen ollessa auki tiedetään, että kytkentä on siirtynyt aktiivijäähdytystilaan. 

Kun kyseinen venttiili taas sulkeutuu, on kytkentä siirtynyt joko vapaajäähdytys- ja tai 

lämmitys-jäähdytystilaan. Tällöin FV41 avautuu huolimatta siitä, onko jäähdytystarvetta 

vai ei. Tämä ei silti tarkoita sitä, että aina kun FV41 on auki, olisi myös jäähdytystarve 

järjestelmässä, sillä viime kädessä nesteen virtauksesta jäähdytyssiirtimelle huolehtii 

venttiili TV45.  

TV45 on sen sijaan kolmitieventtiili, joka säätää porakaivoilta tulevan keruunesteen kier-

toa joko jäähdytyssiirtimeen tai sen ohitse. Jos järjestelmässä on jäähdytystarvetta, 

TV45 avautuu ja päästää nestettä jäähdytyssiirtimeen rippumatta siitä, mikä on sen het-

ken jäähdytystila. Tästä syystä ensimmäisenä tutkittiin venttiilin TV45 toimintaa, jotta voi-

daan nähdä, milloin ja kuinka usein jäähdytystarvetta on.  

 

Kuva 11. Jäähdytyksen 3-tieventtiilin TV45 toiminta tarkastelujaksolla. 
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Kuvasta 11 nähdään, että järjestelmällä on jäähdytystarvetta pääosin kesäkuusta elo-

kuun loppuun. Ensimmäisen kerran venttiili on avautunut huhtikuun lopulla ja joitain ker-

toja myös toukokuussa. Venttiilin asennon keskiarvo vuotuisesti oli 0,042, joka koko vuo-

den 8 760 tunnilla kerrottuna tekee jäähdytystarpeen ajaksi 371,5 tuntia. Simulaatio 

osoittaa, ettei Suomessa vuoden ajanjaksolla jäähdytystä kokonaisuudessaan tarvita 

kuin 4,2 prosenttia ajasta. Kiinnostavin vaihe kuitenkin oli tietää, mihin asti jäähdytyk-

sessä selvitään vapaajäähdytyksellä ja koska joudutaan siirtymään aktiivijäähdytyksen 

käyttöön. 

9.1.1 Vapaa- ja aktiivijäähdytyksen käyttäytyminen ensimmäisessä simulaatiossa 

Alussa jäähdytyksen käyttäytymistä tarkasteltiin venttiilien toiminnan perusteella. Ensim-

mäisessä tarkastelussa kuitenkin selvisi välittömästi, ettei vapaajäähdytystä pystytä juu-

rikaan hyödyntämään.  Kuvasta 12 nähdään, miten ensimmäisen jäähdytystarpeen sat-

tuessa vapaajäähdytysventtiili FV41 on auki vain muutaman tunnin, minkä jälkeen jär-

jestelmä siirtyy aktiivijäähdytykseen ja venttiili TV46 aukeaa.  
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Kuva 12. Vapaajäähdytyksen venttiilin FV41 ja aktiivijäähdytyksen venttiilin TV46 toiminta tarkas-
telupäivänä 6.5. 

Ensimmäisen tarkasteluvuoden varsinainen jäähdytystarve havaittiin 6.5. klo 10.18–

17.09. Tällöin jäähdytyskierto kulki vapaajäähdytyksellä venttiilin FV41 kautta klo 13.04 

saakka, kunnes järjestelmä vaihtoi jäähdytyksen kierron venttiilin TV46 kautta. Järjes-

telmä siirtyi vapaajäähdytyksestä aktiivijäähdytykseen jo muutaman tunnin kuluttua en-

simmäisestä jäähdytystarpeesta. Seuraavana päivänä vapaajäähdytystä voitiin hyödyn-

tää puolestaan välillä 8.48–11.30, minkä jälkeen järjestelmä siirtyi aktiivijäähdytykselle 

klo 17:ään asti. Vapaajäähdytyksen osuus jäähdytyksestä näytti keskimäärin laskevan, 

mutta silti jonain päivinä sitä voitiin jopa kesä- ja heinäkuussa hyödyntää lähes koko 
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päivän. Kaivot siis elpyivät välillä lyhyiksi ajoiksi myös kesken jäähdytyskauden. Vapaa-

jäähdytystä voitiin keskimääräisellä laskusuhdanteella aika-ajoin käyttää päivään 18.7. 

asti, minkä jälkeen kaivoista ei enää saatu tarpeeksi kylmää nestettä jäähdytyssiirtimelle. 

Lopulta vapaajäähdytystä ei enää siis voitu käyttää käytännössä ollenkaan.  Vapaajääh-

dytyksen käytön vähäisyys yllätti, ja siksi tehtiin myös muita simulaatioita kytkennästä 

hieman eri ominaisuksilla. 

9.1.2 Puskurivaraajan kasvatus  

Toisessa simulaatiossa kasvatettiin jäähdytyksen puskurivaraajan kokoa ja siten yritettiin 

parantaa vapaajäähdytyksen käyttöä. Alkuperäinen puskurivaraaja oli kooltaan 0,5 m3, 

ja se päivitettiin 1 m3:n kokoiseksi. Oletuksena oli, että suurempi puskurivaraaja paran-

taisi sen kapasiteettia pysyä kylmänä, eikä varaajasta lähtevä menovesi täten lämpenisi 

niin nopeasti. 

Kuvasta 13 nähdään, miten alemmassa isomman säiliön tapauksessa lämpötilat pysyvät 

keskimäärin hieman alhaisempina verrattuna lähtötilanteeseen. Säiliön suurentaminen 

siis edistää jonkin verran tankin kylmäkapasiteettia. Tästä huolimatta vapaa- ja aktiivi-

jäähdytyksen käyttäytymisessä ei huomattu eroja. Tähän syynä epäiltiin lämpöpumpun 

käynnistymisen asetusarvoa 7 °C, sillä epäilys oli, ettei kaivojen kapasiteetti riitä tuotta-

maan tarpeeksi kylmää keruunestettä jäähdytystehontarpeen ja siten virtaaman kasva-

essa. Seuraavassa simulaatiossa asetusarvoon tehtiin muutos ja tuloksia tarkasteltiin 

uudestaan. 
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Kuva 13. Jäähdytyksen puskurivaraajien lämpötilat tarkastelupäivänä 6.5. Yllä alkuperäinen säi-
liö, joka oli kooltaan 0,5 m3. Alla kasvatettu säiliö, jonka koko on 1 m3. 

9.1.3 Lämpöpumpun jäähdytyksen asetusarvon muutos 

Lämpöpumpun kompressorin käynnistymisen asetusarvo muutettiin kolmannessa ta-

pauksessa 7:stä 9:n asteeseen. Kuvasta 14 nähdään, miten 6. toukokuuta tarkastellussa 

jäähdytystarpeessa lämpötila nousee maapiirissä 5:stä reiluun 8:n asteeseen, eikä täten 

ylitä lämpöpumpun uutta asetusarvoa. Näin saadaan lisättyä vapaajäähdytyksen käyttöä 
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asetusarvon ollessa kuitenkin vielä alle jäähdytysvaraajasta lähtevän menoveden läm-

pötilan 10 °C.  

 

Kuva 14. Maapiiristä tulevan nesteen lämpeneminen lämpöpumpusta mitattuna tarkastelupäi-
vänä 6.5. 

Asetusarvon nosto vaikutti selkeästi maalämpöpumpun kompressorin käyttämään jääh-

dytystehoon, kuten kuvasta 15 nähdään. Kompressorin tehon käyttö toukokuun alusta 

elokuun loppuun jäähdytyksessä oli alkuperäisessä tilanteessa 29,9 kW, ja arvo laski 

asetusarvon muutoksen jälkeen 18,9 kilowattiin. Kompressorin käyttämä teho jäähdytyk-

sessä väheni siis noin 37 %. Asetusarvon muutos koettiin tässä vaiheessa ratkaisuna 

vapaajäähdytyksen lisäämiseen. 
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Kuva 15. Maalämpöpumpun käyttämät tehot jäähdytyskaudella. Vasemmalla jäähdytystehot ja 
oikealla sähkötehot. Yläpuolella alkuperäinen simulaatio ja alla asetusarvon  muutossi-
mulaatio.  

Asetusarvon muutoksen jälkeen tarkasteltiin sen vaikutusta muuten kytkennän toimin-

nallisuuteen tietäen, että tehon kaavassa suuremmalla lämpötila erolla saadaan samalla 

virtaamalla myös suurempi teho. Täten olettamus oli, että virtaama kasvaisi joko maa-

piirissä tai talon jäähdytyspiirissä, jotta saataisiin sama jäähdytysteho, kuin viileämmällä 

keruunesteellä. Simulaatiossa kuitenkin porakaivojen määrä oli mallinnettu yhden put-

ken virtausta kasvattamalla, jolloin tämän virtaaman täytyi pysyä vakiona. Muutos huo-

mattiin siten kiinteistön jäähdytyspiirin virtaamien kasvuna. Virtaaman kasvu ei ollut kui-

tenkaan kovin suurta, sillä koko jäähdytyskauden massavirta kasvoi asetusarvon muu-

toksen seurauksena vain 25,1 kg/s. Toisaalta tutkiessa jäähdytyspuolen virtaamaa huo-

mattiin ajoittain yllättävänkin kovia piikkejä massavirrassa. Kuvasta 16 nähdään miten 

heinäkuussa useaan otteeseen virtamaa hyppää noin arvoon 11 kg/s. Tämän lisäksi sa-

moina hetkinä myös menoveden lämpötila kohosi korkeammaksi. Tämä ilmiö kävi myös 

alkuperäisessä mitoituksessa, joten syy ei ollut siis ainoastaan asetusarvon nostossa.   

Lisäksi asetusarvon nosto vaikutti alkuperäiseen simulaation verrattuna jäähdytystar-

peen ajan pidentymisenä. Tätä havainnollistaa liite 2, jossa nähdään, kuinka paljon 

enemmän jäähdytysventtiili TV45 on jäähdytyskäytössä heinäkuun aikana verrattuna al-

kuperäiseen simulaatioon. Tämän syyksi todettiin uusi asetusarvo 9 °C kompressorin 

käynnistymiselle ja se, että maapiirissä oli sama massavirta kuin aikaisemmin. Tämä saa 

aikaan ilmiön, jossa tehoa ei saada tuotettua riittävästi tarpeeksi nopeasti, jolloin jääh-

dytysajat pitenevät. Tämän takia seuraavassa simulaatiossa lisättiin kaivojen lukumää-

rää ja tarkasteltiin tuloksia uudelleen. 
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Kuva 16. Asetusarvon muutossimulaation jäähdytyksen toisiopuolen lämpötilat ja virtaamat hei-
näkuussa. 

9.1.4 Kaivojen lisääminen 

Neljännessä tilanteessa tutkittiin, miten porakaivojen lisääminen vaikuttaa vapaa- ja ak-

tiivijäähdytyksen suhteeseen. Kaivojen lisäämisen oletettiin edesauttavan vapaajäähdy-

tyksen käyttöä, sillä kaivot olivat alkuperäisessä tilanteessa alimitoitetut. Alkutilanteen 

14 kaivoa päivitettiin 20:n kaivoon ja tuloksia tarkasteltiin uudestaan. Oletuksena oli, että 

maapiiristä tuleva neste pysyisi alkutilannetta pidempään alle asetusarvon 7 °C, ja näin 

vapaajäähdytystä voitaisiin hyödyntää enemmän. Tässä tilanteessa helpoin oli tarkas-

tella kompressorin käyntiaikoja kesäkuukausina. Kuvasta 17 käyntiaikojen eron voi huo-

mata, joskin se ei ole merkittävän suuri. Alkuperäisessä tilanteessa kesäkuussa komp-

ressorin käyntiaika oli noin. 74 tuntia ja energiakaivojen lisäyksen jälkeen 59 tuntia. Eroa 

oli siis noin 15 tuntia kesäkuussa. Puolestaan heinäkuussa kompressorin käyntiaika oli 

noin 129 tuntia ja energiakaivojen lisäyksen jälkeen 104 tuntia. Eroa oli siis noin 25 tuntia 

heinäkuussa. Eroa käyntiajoissa oli molempina kuukausina noin 20 %. 
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Kuva 17. Kompressorin käyntitehot kesäkuussa. Ylempi kuva esittää alkuperäistä tilannetta ja 
alempi kaivojen lisäysten jälkeistä tilannetta. 

Energiakaivojen lisäys vaikutti oletetusti, ja vapaajäähdytystä pystyttiin hyödyntämään 

enemmän. Kuitenkin oleellisena seikkana ilmeni se, että hyöty saatiin kesä- ja heinäkuun 

aikana muttei enää elokuussa. Tähän syynä on luultavasti kaivojen kylmäkapasiteetin 

heikentyminen, mikä on täysin normaali ilmiö ja voidaan havainnoida kuvasta 18. Ku-

vasta nähdään, että kompressorien tehokäyrät ovat lähes identtiset elokuussa. Ainoat 

eroavaisuudet nähdään 13. ja 19. päivinä, kun kaivot ovat pienen jäähdytystauon jälkeen 
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hieman viilentyneet. Tällöin kompressorin käynti alkaa myöhemmin tapauksissa, joissa 

energiakaivoja on enemmän. 

 

Kuva 18. Kompressorien tehot alkuperäisessä tilanteessa sekä kaivojen lisäämisen jälkeen elo-
kuussa. 
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9.2 Jäähdytyspuolen optimointi 

Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa lähdettiin optimoimaan jäähdytyspuolta edellisten 

simulaatioiden pohjalta. Tarkoituksena oli saada mahdollisimman järkevästi ja tehok-

kaasti vapaajäähdytystä hyödyntävä simulaatio aikaiseksi. Aikaisemmat simulaatiot 

osoittivat, että suurin vaikutus vapaajäähdytyksen määrään oli lämpöpumpun asetusar-

von muutoksella. Lisäksi positiivisesti vaikutti energiakaivojen lisääminen, niiden oltua jo 

alun perin alimitoitetut.  

Energiakaivoja mitoitettiin arvioimalla simulaatioiden tuloksia sekä vertaamalla mallin 

kohdetta rakennukseen, jonka pohjalta malli oli alun perin tehty. Alkuperäisen kohteen 

maakenttä sisälsi vain 14 kaivoa, jotka oli mitoitettu noin 4 500 m2:n rakennukseen. Mal-

liin simuloitu kohde oli kuitenkin 12 000 m2:n kokoinen, joten kapasiteettia piti suurentaa 

reilusti. Kaivojen määräksi arvioitiin 30 kaivoa, joita käytettiin viimeisessä simulaatiossa. 

Oletusarvona oli, että vapaajäähdytyksen määrä lisääntyisi entisestään ja sitä pystyttäi-

siin hyödyntämään reilusti enemmän alkuperäiseen simulaatioon verrattuna.  

Kuvasta 19 nähdään, miten kompressorien käyntitehot ovat kesäkuukausina täysin eri 

luokkaa alkuperäisessä simulaatiossa verrattuna optimoituun simulaatioon. Kuvassa 19 

vasemmalla puolella on alkuperäinen tilanne ja oikealla optimoitu tilanne. Optimoidussa 

versiossa oli energiakaivoja hieman yli kaksinkertainen määrä sekä MLP:n asetusarvo 

muutettu 7 asteesta 9 asteeseen. Suurin ero nähdään touko-, kesä- ja heinäkuussa, joi-

den aikana MLP ei tuota optimoidussa versiossa tehoa kuin hyvin satunnaisesti, kun taas 

alkuperäisessä pumpun tehoa tarvitaan lähes aina, kun on jäähdytystarvetta. Täten val-

taosa optimoidun version jäähdytystehosta tuotetaan vapaajäähdytyksellä heinä- ja elo-

kuun taitteeseen asti. Elokuussa MLP:n jäähdytystehot alkavat sen sijaan näyttämään 

enemmän samalta simulaatioiden kesken. Silti elokuussa 30 kaivon kapasiteetti riittää 

tuottamaan vielä jonkin verran vapaajäähdytystä.  
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Kuva 19. Maalämpöpumppujen tehot jäähdytyskaudella. Vasemmalla alkuperäinen simulaatio ja 
oikealla optimoitu simulaatio. 

Mielenkiintoista oli nähdä, kuinka paljon enemmän maalämpöpumpun kompressori jou-

tui kesän aikana alkuperäisessä simulaatiossa käyttämään tehoa verrattuna optimoituun 

simulaatioon. Kuva 20 kuvaa kompressorien jäähdytystehoa ja sähkönkulutusta. Alku-

peräisen tilanteen MLP:n kompressori käytti jäähdytystehoa kesäkuukausina 29,9 kW, 

kun taas optimoidun simulaation kompressori 11,2 kW. Tämä tarkoittaa yksinkertaistet-

tuna sitä, että alkuperäiseen simulaatioon nähden säästettiin optimoinnin tuloksena jääh-

dytystehon kulutuksesta 62,5 %.  
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Kuva 20. Maalämpöpumpun käyttämät tehot jäähdytyskaudella. Vasemmalla jäähdytystehot ja 
oikealla sähkötehot. Yläpuolella alkuperäinen simulaatio ja alla optimoitu simulaatio. 

Toinen asia, johon kiinnitettiin myös huomiota optimointia tehdessä, oli sen toiminnalli-

suuden tarkastelu. Toiminnallisuuden tarkastelussa seurattiin jäähdytysverkon ensiö- ja 

toisiopuolen lämpötiloja sekä virtaamia. Ensimmäinen huomio koski toisiopuolen, eli pus-

kurivaraajasta lähtevää ja kiinteistöön menevää massavirtaa. Massavirrat olivat kesän 

aikana selkeästi pienempiä kuin missään aikaisemmassa simulaatiossa. Tämä johtuu 

siitä, että useamman kaivon ja niiden maapiirin nestevirta on isompi, jolloin jäähdytys-

nestettä ei tarvitse kierrättää kiinteistön puolella niin suurella virtaamalla.  

Saavutettu maksimivirtaama tarkastelujakson aikana oli kaikissa simulaatioissa kuiten-

kin sama, mikä havaittiin 1. elokuuta aikavälillä 8.00–17.00. Hetkellisen maksimivirtaa-

man suuruus kaikissa simulaatioissa oli 11 kg/s. Huomiota kuitenkin kiinnitti se, että op-

timoidun simulaation maksimivirtaama saavutti tämän arvon vain kahtena päivänä koko 

tarkastelujaksolla. Vertailuksi voidaan ottaa esimerkiksi simulaatio, jossa oli muutettu 

vain maalämpöpumpun asetusarvo, jossa maksimivirtaama kävi lähellä tätä arvoa jopa 

7 kertaa  tarkastelujaksolla. Liitteestä 3 nähdään, kuinka optimoidun version menoveden 

lämpeneminen on 1. elokuuta hitaampaa kuin simulaatiossa, jossa pelkkä pumpun ase-

tusarvo oli muutettu. Huomiota herätti myös virtaamien suuruus heinäkuussa näiden si-

mulaatioiden välillä, joita tarkastellaan liitteen 4 perusteella. Heinäkuussa optimoidun si-

mulaation massavirta pysyy selkeästi alhaisempana eikä saavuta suuria piikkejä. Mak-

simissaan optimoidun version massavirrat ylsivät noin 6 kg/s, kun aikaisemmissa simu-

laatioissa nähtiin useaan otteeseen jopa virtaamapiikkejä 11 kg:aan/s. Lisäksi liitteestä 

4 huomataan, miten menoveden lämpötilat pysyvät myös tasaisempina optimoidussa 
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versiossa. Lämpötilojen tasaisuus ja virtaamapiikkien vähäisyys puoltaa jälleen opti-

moinnin onnistuneisuutta.  

Lämpötilojen tarkasteluun otettiin seurantaan suoraan myös maakentästä saadun nes-

teen lämpötilat ympärivuoden. Maakentän lämpötilojen tarkastelu vahvisti näkemystä 

asetusarvon noston sekä kaivojen lisäämisen kannattavuudesta ja täten optimointi to-

dettiin onnistuneeksi. Kaivoista saatava menovesi, jota mitattiin maalämpöpumpulla, säi-

lytti talvella paremmin lämpökapasiteettiaan ja kesällä puolestaan kylmäkapasiteettiaan. 

Tätä havainnollistaa liite 5, josta jo pelkistä lämpötila-arvoista kuvaajien vasemmassa 

reunassa nähdään, että asetusarvon muutossimulaatiossa lämpötilat ovat olleet tarkas-

telujaksolla välillä 0–14 °C ja optimoidussa simulaatiossa välillä 2–9 °C. Nämä lämpötila-

alueet muodostuvat piikeistä, eikä nesteen lämpötila keskiarvoltaan ole kuitenkaan näin 

suurta. Kuitenkin jokaisen jäähdytystarpeen sattuessa lämpötilat jäävät selkeästi mata-

lammalle optimoidussa simulaatiossa liitteen 6 mukaisesti.  

Viimeisenä tarkasteltiin maasta saatujen lämpötilojen keskiarvoja kuukausittain. Liit-

teestä 9 selviää tarkastelujakson kuukausittainen minimi- ja maksimilämpötila maasta 

saatavalle nesteelle. Alkuperäisessä simulaatiossa yhden vuoden aikana yhden kuukau-

den keskiarvo minimilämpötilalle oli 3,552 °C ja maksimilämpötilalle 6,045 °C. Opti-

moidussa versiossa vastaavat lämpötilat olivat 4,208 °C ja 5,454 °C. Nämä lämpötilat 

kertovat nesteen lämpötilan, mutta ovat pitkälti verrannolliset myös suoraan maan läm-

pötiloihin. Optimoidun simulaation nestelämpötilat minimin ja maksimin välillä ovat jo yh-

dessä vuodessa selkeästi pienemmät kuin alkuperäisessä. Optimoitu simulaatio osoitti 

tasaisten ja pienien lämpötilavaihteluiden perusteella myös toimivuutensa. 

10 Tarkastelun tulokset 

Tutkimuksen tarkastelu kohdistettiin simulaatioiden osalta jäähdytyspuolen toimivuu-

teen, ominaisuuksiin ja optimointiin. Tutkimuksen alussa tarkasteltiin myös yleisellä ta-

solla päällisin puolin koko mallin toimivuutta. Malli todettiin jo alkumetreillä toimivaksi 

tarkastelemalla järjestelmien lämpötiloja, tehoja ja käyttäytymistä. Päämäärä tarkaste-

lussa oli kuitenkin keskittyä vapaa- ja aktiivijäähdytyksen käyttäytymiseen ja lopuksi nii-

den optimoimiseen jäähdytysjärjestelmässä.  
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Tutkimuksen alussa huomattiin heti, ettei jäähdytyspuoli toimi niin kuin oletettiin. Oletta-

mus oli, että järjestelmä käyttäisi alkukesästä vapaajäähdytystä, minkä jälkeen se siirtyisi 

jäähdytyskauden edetessä joko hitaasti tai nopeasti aktiivijäähdytyksen käyttöön. Alku-

peräisen simulaation tilanne oli kuitenkin se, ettei vapaajäähdytystä voitu käyttää juuri 

ollenkaan. Tähän syyksi todettiin ristiriitaisuudet mallin kytkennän laitteiden ja mallikoh-

teen välillä. Mallikohde oli simulaatiossa selkeästi isompi kuin kohde, jonka mukaan kyt-

kentä oli malliin tehty. Tästä syystä päätettiin lähteä erilaisia simulaatioita apuna käyt-

täen optimoimaan sellaista kytkentää, joka toimisi jäähdytyksen kannalta järkevästi ja 

energiatehokkaasti.  

Aluksi kokeiltiin puskurisäiliöiden kokoa muuttamalla parantaa hieman vapaajäähdytyk-

sen ominaisuuksia. Olettamus oli, että suurempi säiliön tilavuus parantaisi lämpötilojen 

pysyvyyttä ja täten hidastaisi säiliön nopeaa lämpenemistä. Tällöin järjestelmä ei myös-

kään siirtyisi aktiivijäähdytykseen niin nopeasti. Näin ei kuitenkaan käynyt, eikä muutosta 

vapaajäähdytyksen määrässä havaittu. Puskurivaraajan lämpötilat alenivat hieman, 

mutta todellinen ongelma löytyikin maapiirin tulevan nesteen lämpötiloista ja maalämpö-

pumpun asetusarvon alhaisuudesta.  

Tämän jälkeen siirryttiin kolmanteen simulaatioon, jossa nostettiin muutamalla asteella 

MLP:n käynnistymisen asetusarvoa. Asetusarvon nosto tehtiin olettaen, että vapaajääh-

dytyksen määrää saataisiin lisättyä. Asetusarvo nostettiin 7:stä 9 °C:seen, minkä jälkeen 

huomattiin iso muutos vapaajäähdytyksen määrään. MLP:n kompressorin tehon käyttö 

toukokuun alusta elokuun loppuun jäähdytyksessä oli alkuperäisessä tilanteessa        

29,9 kW, mikä laski asetusarvon muutoksen jälkeen 18,9 kilowattiin. Asetusarvon nosto 

koettiin tältä osin toimivana muutoksena. Kuitenkin jäähdytyksen toisiopuolen lämpötiloja 

ja virtaamia tarkastellessa huomattiin, että menoveden lämpötila heitteli etenkin heinä-

elokuussa ja virtaamat olivat myös poikkeuksellisen suuria ajoittain. Tähän asiaan palat-

tiin myöhemmin, kun simulaatiota päätettiin lähteä optimoimaan. Suurimpana tekijänä 

lämpötilojen ja virtaamien heiluntaan epäiltiin kaivojen alimitoitusta, joten haluttiin tehdä 

vielä yksi testisimulaatio, jossa lisättiin kaivojen lukumäärää ja tarkasteltiin sen vaiku-

tusta jäähdytyksessä.  

Kaivojen lisäämisen vaikutusta kokeiltiin ensin yksinään alkuperäiseen simulaatioon li-

säyksenä, jolloin saataisiin tieto siitä, miten ne yksinään vaikuttavat vapaajäähdytyksen 
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määrään ja kaivosta saataviin lämpötiloihin. Kaivoja oli testisimulaatiossa 20 kappaletta, 

mikä on 30 % enemmän kuin alkuperäisessä simulaatiossa. Tuloksista selvisi, että va-

paajäähdytystä pystyttiin hyödyntämään kesä- ja heinäkuussa noin 20 % enemmän, jo-

ten kaivojen lisäämisellä todettiin olevan selvä positiivinen vaikutus. Tämän jälkeen kai-

vojen lukumääräksi arvioitiin kohteen koon ja aikaisempien tulosten perusteella 30 kai-

voa. Tämän jälkeen lähdettiin tekemään optimoitua simulaatiota. Lämpöpumpun asetus-

arvon muutos otettiin käyttöön ja energiakaivojen määrä päivitettiin. Edellisten lisäysten 

yhteinen vaikutus antoi lopulta parhaan tuloksen vapaajäähdytyksen suhteen. Optimoin-

nin jälkeen verrattuna alkuperäiseen simulaatioon maalämpöpumpun käyttämä jäähdy-

tysteho pieneni jäähdytyskaudella 62,5 %. Energiamäärässä tämä lukema olisi paljon 

enemmän, mutta kustannuksia ei lähdetty tarkastelemaan tässä työssä pidemmälle. 

Viimeiseksi tarkasteltiin optimoidun simulaation toiminnallisuutta, sillä aikaisemmin si-

mulaatiossa, jossa pumpun asetusarvoa nostettiin, oli ongelmia jäähdytyksen toisiopuo-

len menoveden virtaaman ja lämpötilan heittelyssä. Optimoidun simulaation kaivojen lu-

kumäärän oletettiin vaikuttavan positiivisesti menoveden lämpötilan pysyvyyteen ja vir-

taaman tasaisuuteen. Simulaatiosta selvisi, että heinä-elokuun ongelmat poistuivat lähes 

täysin. Ainoastaan elokuussa havaittiin menoveden virtaaman ja lämpötilan osalta muu-

tama piikki.  

 

Lämpötilojen ja virtaamien heittelyn vähentymiseen suurin tekijä oli maakentän kasvatus 

eli kaivojen lukumäärän lisääminen. Kaivojen lisäys ja osin myös asetusarvon nosto vai-

kuttivat siten, että kesällä maapiirin lämpötilat pysyivät paremmin tarpeeksi viileinä jääh-

dytykselle, kun taas talvella lämpötilat pysyivät paremmin lämpiminä lämmitykselle. Al-

kuperäisessä simulaatiossa maakentän kylmin kuukausittainen keskilämpötila nes-

teessä oli +3,552 °C ja optimoidussa simulaatiossa +4,208 °C. Sen sijaan lämpimimmät 

kuukausittaiset keskilämpötilat olivat alkuperäisessä simulaatiossa +6,045 °C ja opti-

moidussa +5,454 °C. Tämä kertoo siitä, että oikealla mitoituksella voidaan saada aikaan 

tasaisempi ja pienempi kiertonesteen lämpötila ero talven ja kesän välillä. Asetusarvon 

nosto puolestaan koettiin tarpeelliseksi, sillä maasta ei saatu alle 7 asteen lämpötiloja 

nesteeseen kovinkaan helposti, mihin yhdeksi syyksi arvioitiin Etelä-Suomen maan läm-

pöominaisuuksia. Viimeisen tarkastelun perusteella optimointi todettiin onnistuneeksi ja 

jäähdytyspuoli saatiin toimimaan energiatehokkaasti sekä toiminnallisuuden puolesta 

järkevästi.  
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11 Päätelmät   

Alkuperäisen mallin simulointi ja sen tulokset osoittivat sen, että maalämpö- ja maakyl-

mäjärjestelmän voi mitoittaa huonosti, eikä sen todellista hyötyä silloin saada. Maa-

lämpö- ja maakylmäjärjestelmän mitoituksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota keruu-

piirin mitoittamiseen, sillä alimitoitus näkyy tämän tutkimuksen perusteella erittäin nega-

tiivisesti vapaajäähdytyksen määrässä. Tutkimuksen perusteella voidaan myös arvioida 

alimitoituksen vaikutus lämmitysjärjestelmässä, vaikkei sitä tarkasteltukaan tässä tutki-

muksessa.    

Maakentän mitoituksessa ei pelkästään varmisteta tarvittavan lämmitys- tai jäähdytyste-

hon saantia, vaan myös maakentän käytettävyys pitkällä aikavälillä. Maasta saatavat 

lämpötilat ja niiden pienet erot kesän ja talven välillä pidentävät maakentän käytettä-

vyyttä. Mietittäessä maakentän kapasiteettiä tuottaa kylmää ja lämpöä useita vuosia on 

tärkeää, etteivät lämpötilat pääse vaihtelemaan liikaa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei talvella 

kiertoneste mene liian kylmäksi ja puolestaan kesällä liian kuumaksi. Tästä syystä voi-

daan todeta, että on erittäin tärkeää päästä käsiksi todellisiin lämpötiloihin esimerkiksi 

simulaatioiden avulla. Lisäksi simulaatioita tehdessä on tärkeää käyttää oikeisiin mittauk-

siin perustuvia maakentän ominaisuustietoja kallioperien alueellisten erojen vuoksi.  

Simulaatioiden avulla voidaan myös säätää järjestelmä tarkemmin, mitä puoltaa opti-

moidun simulaation asetusarvon tarkennus. Kun maakenttä on mitoitettu oikein, on 

helppo katsoa, millä maalämpöpumpun käynnistymisen asetusarvolla saadaan energia-

tehokkain tulos jäähdytyksessä. Huomioon tulisi mitoituksessa ottaa ainakin putkivirtaa-

mat ensiö- ja toisiopuolella sekä menoveden lämpötilan pysyvyys kiinteistön jäähdytys-

verkostossa. Näitä tietoja tarkastelemalla päästään pitkälle oikean asetusarvon löytämi-

sessä ja vapaajäähdytystä päästään käyttämään tehokkaasti pitkälle kesään. 

Tässä tutkimuksessa ei käyty läpi jäähdytyksen käyttämää energiamäärää missään si-

mulaatiossa. Jatkossa voisi olla mielenkiintoista tarkastella, minkä kokoisella kaivoluku-

määrällä suhteutettuna kiinteistön tehontarpeeseen päästäisiin parhaimpaan tulokseen 

jäähdytyskustannuksissa. Nykyään maalämpöjärjestelmät mitoitetaan aina lämmityste-

hon perusteella, mutta jäähdytystarpeen jatkuvasti lisääntyessä tulevaisuudessa tilanne 

voi olla toinen. Esimerkiksi olisiko pieni ylimitoitus järkevää, jos sillä saataisiin lähes koko 
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kesä kiinteistön jäähdytyksestä ajettua vapaajäähdytyksellä? Vai maksaako ylimitoituk-

sen aiheuttama muutaman kaivon poraus enemmän kuin jäähdytyksestä saatava säästö 

esimerkiksi 10:ssä vuodessa? Jäähdytyskustannukset ovat yleisesti ottaen pieniä, mutta 

isoissa kohteissa, joissa halutaan välttyä ylilämpenemiseltä, voi kustannukset olla yllät-

tävän suuria. Lisäksi otettaessa huomioon ilmaston jatkuvan lämpeneminen, voisi olla 

järkevää kiinnittää jäähdytykseen entistä enemmän huomiota nyt ja tulevaisuudessa. Tä-

män kaltaisia asioita pohtimalla ja niihin perehtymällä voitaisiin mitoitusta helpottaa edel-

leen sekä saada uutta näkökulmaa mitoittamiseen nyt sekä tulevaisuudessa. Lisäksi 

päästäisiin käsiksi jäähdytyspuolen todellisiin kustannuksiin paremmin.  

12 Yhteenveto 

Tutkimus tehtiin Optiplan Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksessa simuloitiin EQUA OY:n 

tuottamalla mallilla dynaamisesti maalämpö- ja kylmäkytkentää, joka oli liitetty kauko-

lämmön ohelle. Mallin valmistamisessa käytettiin hyväksi erään Optiplan Oy:n esimerk-

kikohteen maalämpö- ja kylmäkytkentää. Tavoitteena oli alun perin tarkastella kytkennän 

toiminnallisuutta. Malliin tutustuessa ja sen kokeilun yhteydessä päätettiin kiinnittää eri-

tyistä huomiota myös kytkennän kylmäpuolen toimintaan, johon tutkimuksen tarkastelu 

myös rajattiin. Tutkimuksen lopussa päätettiin myös optimoida jäähdytyspuolen toimin-

nallisuuden ja energiatehokkuuden kannalta mahdollisimman toimiva kytkentä. 

Tutkimuksen yksi tärkeimmistä tuloksista oli se, että monimutkaisia kytkentöjä, kuten tä-

män tutkimuksen maa- ja kaukolämpökytkentää, tulisi tarkastella ja mitoittaa simulaati-

oita apuna käyttäen, kun suunnitellaan vastaavanlaisia kytkentöjä oikeisiin kohteisiin. 

Syynä tähän pidettiin kytkentöjen monimutkaisuutta. Monimutkaisuuteen liittyy muun 

muassa pääsy useiden eri komponenttien ja laitteiden lämpötila-, virtaama-, teho- ja 

energiatietoihin sekä toiminnallisuuden tarkastelun vaikeus yleisesti. Simuloimisen suu-

rimpana etuna pidettiin sitä, että pystytään nähdä kytkennän toimintaa jopa pienimpiä 

komponentteja myöten sekä päästään kokeilemaan erilaisia variaatioita. Erilaisten vari-

aatioiden pohjalta on helppo tarkastella niiden toimivuutta ja niiden pohjalta optimoida 

energiatehokkuuden sekä toiminnallisuuden kannalta paras mahdollinen kytkentä. 
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Tutkimuksen toinen tärkeä tavoite oli päästä käsiksi tutkittavan kytkennän jäähdytyspuo-

leen ja sen toiminnallisuuteen. Toiminnallisuuteen päästiin käsiksi EQUA Oy:n tuottaman 

mallin avulla erinomaisesti. Tutkimuksen edetessä ja erilaisia variaatioita kokeilemalla 

onnistuttiin optimoimaan toimiva kytkentä jäähdytyspuolen näkökulmasta mallikohtee-

seen. Alkuperäinen simulaatio päivitettiin yhteensä 4 kertaa, joista vasta viimeisellä ker-

ralla kytkentä todettiin toimivaksi. Optimoinnin sivutuotteena päästiin käsiksi vapaa- ja 

aktiivijäähdytyksen toiminnallisuuden dynaamiseen tarkasteluun tavoitteiden mukaisesti, 

ja löydettiin ratkaisuja vapaajäähdytyksen määrän parantamiselle.  

Tutkimuksen tavoitteet muovautuivat insinöörityön alkumetreillä, kun mietittiin, mitkä 

asiat kiinnostavat eniten kytkennän toiminnallisuudesta ja mihin tässä työssä halutaan 

keskittyä. Eniten arvelutti kytkennän jäähdytyspuoli, joten siihen alue rajattiin. Kaikkiin 

tavoitteisiin päästiin, ja täten tästä tutkimuksesta on hyvä jatkaa eteenpäin esimerkiksi 

jäähdytyspuolen kustannuksia tarkastelemalla ja ottamalla hieman eri näkökulmia järjes-

telmän optimoimiseen. 
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Lattia- ja ilmanvaihdonlämmityksen maa- ja kaukolämpövirtaamien vertailu alku-

peräisessä simulaatiossa 

 

 

Yläpuolella lattialämmityksen ja alapuolella ilmanvaihdon lämmityksen virtaamat.



Liite 2 

  1 (1) 

 

 

Jäähdytyksen venttiilin TV45 säätökäyttö heinäkuussa 

 

Ylhäällä alkuperäinen tilanne ja alla asetusarvon muutossimulaatio.
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Jäähdytyksen puskurivaraajasta lähtevien menovesien lämpötilat 1. elokuuta 

 

Ylempi taulukko on alkuperäisestä simulaatiosta ja alempi optimoidusta simulaatiosta.
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Jäähdytyksen puskurivaraajasta lähtevien menovesien lämpötilat ja virtaamat 

heinäkuussa 

 

Ylemmässä kuvassa pelkän asetusarvon muutossimulaatio ja alemmassa optimoitu si-

mulaatio.
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Maapiristä tulevan nesteen lämpötilat tarkastelujaksolla  

 

Ylemmässä kuvassa pelkän asetusarvon muutossimulaatio ja alemmassa optimoitu si-

mulaatio.
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Maapiristä tulevan nesteen lämpötilat heinäkuussa 

 

Ylemmässä kuvassa pelkän asetusarvon muutossimulaatio ja alemmassa optimoitu si-

mulaatio. 


