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1 Johdanto 

Opinnäytetyö tehtiin kiinteistöosakeyhtiö Vantaan Laurintie 136:lle. Kiinteistön vanhin 

osa on rakennettu 50-luvulla ja sitä on vuosien saatossa saneerattu monessa eri osassa 

ja pääsääntöisesti ilman tarvittavia suunnitelmia. Osa remonteista on toteutettu viihtyi-

syyden parantamiseksi, osa pakon sanelemana ja osa energiatehokkuuden paranta-

miseksi.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia korjausehdotelma KOY Vantaan Laurintie 136 läm-

mitysjärjestelmästä. Lähtötilanteessa lämmöntuottojärjestelmään oli tulossa lähiaikoina 

kalliimpi remontti, jonka yhteydessä lämmöntuottojärjestelmä oli tarkoitus uusia. Kiin-

teistö kärsii lisäksi lämmitysongelmista pakkasjaksoilla, ja erillisessä varastorakennuk-

sessa lämmitysputket ovat jopa jäätyneet halki.  

Työssä keskityttiin selvittämään rakennusten todelliset lämpöhäviöt ja laatimaan läm-

pöhäviöiden perusteella neliöpohjaiset lämmitysjärjestelmän tasapainotussuunnitelmat 

vanhan rakennuksen osalta sekä mitoittamaan uusi energiatehokkaampi lämmöntuotto-

järjestelmä. Työssä tarkasteltiin myös käyttövesijärjestelmää ja sen energiatehokkuuden 

parantamista varastonrakennuksen osalta.  

Työn haastavuutta lisäsivät puuttuvat alkuperäissuunnitelmat vanhan rakennuksen 

osalta ja päivittämättömät sisäpiirustukset lukuisten muutosten jälkeen. 

Työ toteutetaan yhtiön hallituksen puheenjohtajan Markku Kauhasen pyynnöstä. 
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2 Kohde 

2.1 Taustatiedot  

Kohde käsittää nykyisellään kaksi erillistä rakennusta. Rakennukset on rakennettu eri 

aikoina, uudempi vuonna 2009 ja vanhempi joskus 50-luvulla. Vanhemmassa rakennuk-

sessa sijaitsevat nykyisin LVI-Trio Oy-nimisen yrityksen toimitilat, ja uudempi rakennus 

toimii saman yrityksen varastotilana. Vanhemmasta rakennuksesta ei ole olemassa 

enää alkuperäisiä piirustuksia. Uudemmasta rakennuksesta löytyvät pakolliset leimatut 

rakenne-, käyttövesi- ja viemärisuunnitelmat eli KVV-piirustukset. Lämmitysjärjestel-

mistä suunnitelmat löytyvät varastorakennuksen osalta.  

Molempien rakennuksien päälämmönlähteenä toimii yhteinen ilma-vesilämpöpumppu. 

Lämmönlähde sijaitsee vanhan rakennuksen yhteydessä, ja uudempi rakennus on liitetty 

vanhaan rakennukseen putkielementillä.  

Ilmanvaihtojärjestelmät vanhan rakennuksen osalta on uusittu 2000-luvulla koneellisiksi 

tulo-poistokoneiksi lämmöntalteenotolla. Varastorakennuksella on oma ilmanvaihtokone 

lämmöntalteenotolla. Kaikkien ilmanvaihtokoneiden jälkilämmityspatterit ovat sähköisiä.  

Molemmissa kiinteistöissä on ollut lämmitysongelmia talvisin. Vanhemmassa rakennuk-

sessa on ollut selkeästi alilämpöisiä huoneita toisten huoneiden ollessa selkeästi tavoi-

tetta lämpimämpiä. Varastorakennuksessa lattialämmitysputket ovat jäätyneet halki lat-

tian sisässä kovilla pakkasilla nosto-ovien edustojen kohdalla.  

2.1.1 Vanha rakennus 

Vanhempi rakennus on 50-luvulla rakennettu 2-kerroksinen liike- ja asuinrakennus. Ra-

kennuksessa on alun perin ollut yläkerrassa kaksi liiketilaa ja kaksi asuntoa. Alakerrassa 

on ollut varasto- ja sosiaalitilaa. 

Vuoden 1989 asemakaavaan kiinteistön huoneistoalaksi on ilmoitettu 419 m2 ja tilavuu-

deksi 1 513 m3. Varastotilat mukaan laskettuna lämmitettävää kerrosalaa on vuoden 
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1989 laskentatavan mukaan 508 m2. Rakennuksen tilat ja huoneistopinta-alat on eritel-

tyinä olleet seuraavat: 

• Huoneisto A: Liikehuoneisto 59,5 m2, 3 h + wc 

• Huoneisto B: Liikehuoneisto 33 m2, 2 h + wc + sh 

• Huoneisto C: Asuinhuoneisto 58,5 m2, 2 h + k + kph + var 

• Huoneisto D: Asuinhuoneisto 69,5 m2, 3 h + k + kph + var 

• Huoneisto E: Kellarissa sos. tila ja varastohuoneisto 203 m2. [1]. 

Nykyisin kiinteistö on pelkkää liike- ja varastotilaa. Varastojen osuus pinta-alasta on noin 

140 m2, ja loput tilat on muutettu erilaisiksi toimistotiloiksi. Tulevaisuudessa on mahdol-

lista, että loputkin varastotilat muutetaan sosiaali-/toimistotilaksi.  

Rakennuksen lämmönjakojärjestelmänä toimii vesikiertoinen patteriverkosto. Patteriver-

koston putket kulkevat pääosin näkymättömissä. Ilman suunnitelmia patteriverkoston 

putkien kartoitus vaatisi mittavia rakenteiden purkuja. Rakenteissa on suurella todennä-

köisyydellä haitta-aineita.  

Rakennuksen kaikki ikkunat ja ovet on uusittu vuosina 2003–2005. Vuonna 2010 raken-

nuksen yläpohjan alkuperäinen kutterilastu eriste vaihdettiin puhallusvilla eristeeksi ja 

samalla yläpohjan tiiveyttä paranneltiin mahdollisuuksien mukaan. 

2.1.2 Varastorakennus 

Varastorakennus on rakennettu vuonna 2009 kasvaneen varastotilan tarpeen takia. Ra-

kennus on rakennettu silloisten minimivaatimusten mukaan. Varasto on suunniteltu ja 

toteutettu lämpimäksi. Varastosta on saatavissa tarvittavat rakennepiirustukset läm-

möntehon tarpeen määrittämiseen. Lämmönjakojärjestelmänä toimii vesikiertoinen lat-

tialämmitys. Lattialämmityksen jakotukit sekoitusventtiileineen ovat näkyvissä varas-

tossa.  
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Kuva 1. Kuva lattialämmityksen jakotukista ja sekoitusryhmästä. 

Lattialämmitys on shuntattu Uponorin sekoitusryhmällä (kuvassa 1 oikealla) vanhemman 

kiinteistön patteriverkostosta.  

2.1.3 Kulutustiedot 

Kiinteistön vedenkulutustiedot viiden viime vuoden ajalta on haettu HSY:n verkkopalve-

lusta ja ovat nähtävissä kuvan 2 kaaviossa. 
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Kuva 2. Kiinteistön vedenkulutus vuosina 2015–2019 [2]. 

Kiinteistön vedenkulutus on hyvin vähäistä. Keskiarvoltaan kylmän vedenkulutus vuo-

dessa on noin 133 m3. Vedenkäytön voidaan olettaa jakaantuvan suhteellisen tasaisesti 

koko vuodelle, koostuen lähinnä WC-käyntien vedenkulutuksesta. Erillistä lämpimän ve-

den mittaria kohteessa ei ole, joten lämpimän veden osuudeksi arvioidaan Motivan oh-

jeiden mukaisesti 30 % [3]. Tällöin lämpimän veden kulutukseksi saadaan noin 40 m3 

vuodessa. 

Sähkön kulutustiedot on haettu Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n online-palvelusta. 

Vuotuinen sähkönkulutus kohteessa vaihtelee huomattavan paljon, ja lämmitykseen ku-

lutettua energiamäärää on hyvin vaikea arvioida. Kiinteistössä on kolme erillistä sähkö-

mittaria. Yksi mittari mittaa uuden varastorakennuksen sähkönkulutusta, toinen mittari 

mittaa kiinteistön ulkovalojen ja auton lämmitystolppien sähkönkulutusta ja kolmas mit-

tari on vanhan kiinteistön sisällä tapahtuvaa sähkönkulutusta varten. Juuri tämän kol-

mannen sähkömittarin takana on lämmönlähde. Lämmönlähteen lisäksi muita suuria 

sähkönkuluttajia saman mittarin takana on kiinteistön kesäaikainen jäähdytys, ilman-

vaihto ja sisävalaistus. Sisävalaistuksen osuus on toki pienentynyt koko ajan, koska 

viime vuonna viimeinen sisävalaisin vaihdettiin led-valaisimeen, lisäksi vanhat pöytätie-

tokoneet on korvattu energiatehokkaammilla kannettavilla tietokoneilla. Kuvasta 3 näh-

dään kiinteistön sähkönkulutus kolmannen mittarin osalta. 
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Kuva 3. Kiinteistön sähkönkulutus vuosina 2015–2019 [4]. 

Kuten taulukosta nähdään, on kulutuksen muutokset voimakkaita eri vuosina, vaikka 

vuodet ulkolämpötilojen perusteella olisivat hyvinkin samanlaisia. Heittelyt sähkönkulu-

tuksessa johtuvat todennäköisesti jäähdytyksestä, joka rakennettiin kiinteistön toiseen 

kerrokseen talvella 2016–2017. Kiinteistön lämmityksen sähkönkulutus arvioidaan ole-

van keskimääräisenä vuonna noin 60 MWh. 

3 Nykyinen lämmitysjärjestelmä 

3.1 Lämmönlähde 

Kohteen nykyisenä päälämmitysjärjestelmänä toimii Sanyo:n valmistama monoblock 

tyyppinen invertteri ilma-vesilämpöpumppu vuodelta 2008. Ulkoyksikön malli SHP-

C90GDN ja sisäyksikön malli SHP-TH90GDN-SW. Ulkoyksikön kylmäaineena toimii 

R744 eli tutummin hiilidioksidi, CO2. Nykyisen koneikon kompressorin antoteho on noin 

9 kW. Lisäksi sisäyksikössä lisäsähkövastustehoa yhteensä 15 kW. [5, s. 2.] 

Lämpöpumpun rakenne komponentteineen on nähtävissä kuvasta 4. 
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Kuva 4. Nykyisen vedenlämmittimen järjestelmäkaavio [5, s. 3]. 

Sanyon valmistamien invertterikoneiden erikoisuutena verrattuna muihin merkkeihin on 

vakioantoteho. Normaalisti koneikon invertteriominaisuus tarkoittaa muuttuvatehoista 

konetta, jossa koneen antama teho muuttuu tarpeen mukaan. Sanyon ilma-vesilämpö-

pumpuissa invertteriominaisuus tarkoittaa kuitenkin vakioantotehoa sähkön ottotehon 

muuttuessa ulkolämpötilan mukaan.  [5, s. 2.] 

Tällainen koneikon ohjaus johtaa tilanteeseen, jossa koneikon tuottama teho on sopiva 

vain hetkittäin. Suurimman osan ajasta koneikon teho on siis liian pieni tai liian suuri. 

Alustavien tietojen perusteella nykyinen lämmönlähde on alitehoinen, ja kiinteistössä on-

kin esiintynyt lämmitysongelmia pidempien pakkasjaksojen aikana. 

Kiinteistön lämminkäyttövesi lämmitetään sisäyksikköön integroidussa varaajassa ole-

valla kierukalla (kuva 2). Käyttöveden riittävyydessä ei ole ollut ongelmia, mutta tuotto-

tapa vaatii varaajan lämpötilan pitämistä vakiona, noin 60 °C. Samasta varaajasta lähtee 
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myös kiinteistön lämmitys, jonka menoveden lämpötila säädetään 4-tieventtiilillä sopi-

vaksi. [5, s. 3.] 

3.2 Lämmönjako vanhassa kiinteistössä 

Kohteen alkuperäinen lämmönlähde on ollut öljykattila. Nykyisellä ilma-vesilämpöpum-

pulla ei ole pystytty pitämään yllä alkuperäistä menoveden lämpötilaa. Rakennuksen 

kaikki patterit on uusittu suuremmiksi ja menoveden lämpökäyrää on laskettu. Nykyinen 

aseteltu lämmityskäyrä on kuvan 5 mukainen. 

 

Kuva 5. Patteriverkoston lämmityksen säätökäyrä. 

Kohteen nykyiset patterit ovat kuvan 6 mukaisia. Patterit on sijoitettu suurin piirtein sa-

moille paikoille kuin vanhat patterit. Patteriremontin yhteydessä pattereiden kokoa on 

kasvatettu. Pattereiden vaihto on suoritettu samana vuonna vesi-ilmalämpöpumpun 

asennuksen kanssa eli vuonna 2008. 
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Kuva 6. Esimerkki kohteen nykyisistä pattereista kytkentöineen. 

Lisäksi kaikkien pattereiden kaikki venttiilit ja toimilaitteet on uusittu. Nykyiset patterivent-

tiilit ovat Tour & Anderssonin valmistamia TRV-2:a ja sulkutulpat saman valmistajan mal-

lia TRIM A. Sekä patteriventtiileille että sulkutulpille on olemassa valmistajan ilmoittamat 

kv-arvot ja säätötaulukot.  

4 Lämmitystehontarpeen laskeminen 

Koska kohteen nykyistä lämmönlähdettä ei ole mitoitettu alkuunkaan kohteelle sopivaksi, 

täytyy ensin selvittää molempien rakennusten lämmöntehontarpeet. Varastorakennuk-

sen osalta tehontarve on laskettavissa olemassa olevien rakennepiirustusten ja lattia-

lämmityssuunnitelmien avulla, mutta vanhemman rakennuksen puutteellisten ja raken-

teiden suhteen vain suuntaa antavien kuvien perusteella laskennallista tehontarpeen 

määritystä ei voi tehdä. Puuttuvien kuvien ja hyvin eri ikäisten rakennusten takia 
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kiinteistön tehontarve määritellään rakennuskohtaisesti useammalla eri tavalla mahdol-

lisimman oikean lopputuloksen varmistamiseksi. 

4.1 Varastorakennuksen tehontarve 

Varastorakennuksen laskennallinen tehontarve tehdään vuoden 2017 ympäristöministe-

riön laatiman rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehon laskentaohjeen mukai-

sesti. Asetuksen mukaisesti Suomi on jaettu neljään säävyöhykkeeseen (kuva 7), joista 

Vantaa kuuluu vyöhykkeeseen 1 [6, s. 18]. 



11 

 

 

Kuva 7. Säävyöhykkeet ja niiden mitoittavat ulkoilman lämpötilat [6, s. 17]. 

Varastorakennuksen laskennallisena sisälämpötilana pidetään 21 °C:ta, joka on myös 

mittauksien mukaan vallitseva keskimääräinen sisälämpötila.  

Muita lämmöntehontarpeen määrittämiseen tarvittavia lähtöarvoja on rakenteiden U-ar-

vot, pinta-alat, rakennuksen ilmatilavuus ja ilmavirrat. Rakenteiden U-arvot on tässä ta-

pauksessa saatu lupakuvista ja rakenteiden pinta-alat on laskettu suunnitelmista. U-ar-

vot ja pinta-alat ovat taulukon 1 mukaisia. 
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Taulukko 1. Varastorakennuksen lähtöarvot. 

   

  

U-arvo Pinta-ala 

W/m2K m2 

Ulkoseinä 0,28 129 

Yläpohja 0,18 122 

Alapohja 0,21 122 

Ikkunat 1,2 2 

Ovet 0,8 19 

Vaipan ala               394 

Rakennuksen tilavuus 341 m3 

Tuloilmavirta 47 dm3/s 

Poistoilmavirta 52 dm3/s 

Rakennuksen lämmitystehontarve lasketaan Suomen rakennusmääräyskokoelman läm-

mitystehontarpeen laskentaohjeen mukaisesti kaavalla 10.2 (liite 1).  

𝜙𝑡𝑖𝑙𝑎 =  𝜙𝑗𝑜ℎ𝑡𝑢𝑚𝑖𝑛𝑒𝑛 + 𝜙𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎 + 𝜙𝑡𝑢𝑙𝑜𝑖𝑙𝑚𝑎 + 𝜙𝑘𝑜𝑟𝑣𝑎𝑢𝑠𝑖𝑙𝑚𝑎 (1) 

Φtila = 3851 W + 499 W + +902 W + 226 W + 282 W = 5 760 W 

Rakennusvaipan johtumislämpöhäviöteho lasketaan ohjeen kaavalla 10.3 (liite 1). Ulkoil-

man mitoittavana lämpötilana on –26 °C ja maanvaraisen alapohjan mitoittavana lämpö-

tilana +10 °C. 

Φjoht = 1698 W + 1032 W + 281 W + 126 W + 714 W = 3 851 W 

Johtumislämpöhäviötehot yksittäisten rakenneosien läpi lasketaan kaavalla 10.4 (liite 1). 

Alla olevassa esimerkissä lasketaan ulkoseinän lämpöhäviö. 

Φseinä = 129 m2 * 0,28 W/m2°C * (21 °C – (-26 °C)) = 1 698 W 

Kylmäsiltojen aiheuttamat lämpöhäviötehot taas lasketaan kaavalla 10.5 (liite 1). Viiva-

maisen kylmäsillan pituudet saadaan suunnitelmista laskemalla ja laskennassa tärkeät 
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viivamaisten kylmäsiltojen lisäkonduktanssit katsotaan ohjeen taulukoista 3.1 ja 3.2 [7, 

s. 19]. 

ΦKylmäsillat = (11 m * 0,04 W/(m°C) + 54 m * 0,05 W/(m°C) + 54 m * 0,1 W/(m°C) + 52 m * 

0,04 W/(m°C)) * (21 °C – (-26 °C)) = 499 W 

Vuotoilman tarvitsema lämpöteho lasketaan kaavalla 10.6 (liite 1). 

Φvuotoilma = 1,2 kg/m3 * 1000 J/(kg°C) * 0,016 m3/s * (21°C – (-26°C)) = 902 W 

Vuotoilman määrän määrittämiseen tarvitaan q50-lukua, joka tarkoittaa rakennusvaipan 

ilmanvuotolukua. Ilmanvuotoluku on tässä tapauksessa arvioitu, ohjeen taulukon 3.5 

avulla, olevan 5 m3/ (h m2) [7, s. 22]. 

Lopullinen vuotoilmavirta määrä laskettuna ohjeen kaavalla 3.8 (liite 1). 

qv, vuotoilma = 5 m3/ (h m2) / (3600 * 35) * 394 m2 = 0,016 m3/s 

Tuloilman tarvitsema lämmitysteho tarkoittaa huoneessa tapahtuvaa tuloilman lämpene-

mistä, ja se lasketaan kaavalla 10.7 (liite 1). Laskennassa oletetaan tuloilman lämpene-

vän sisällä noin 4°C. 

Φtuloilma = 1,2 kg/m3 * 1000 J/(kg°C) * 0,047 m3/s * 4 °C = 226 W 

Tarvittava korvausilman lämmitysteho lasketaan kaavalla 10.8 (liite 1). Korvausilman 

määrä saadaan poistoilmavirran ja tuloilmavirran erotuksena, joka tässä tapauksessa on 

5 dm3/s. 

Φkorvausilma = 1,2 kg/m3 * 1000 J/(kg°C) * 0,005 m3/s * (21 °C – (-26 °C)) = 282 W 

Olemassa olevien lattialämmityssuunnitelmien mukaan varastorakennuksen lämpöhäviö 

olisi 5 210W sisälämpötilalla 17 °C. Varaston lattialämmityksen oletetaan olevan asen-

nettu suunnitelmien mukaisesti. Lasketaan suunnitelmien mukaisella 17 °C:n lämpöhä-

viöllä lämpöhäviö sisälämpötilalle 21 °C konduktanssin avulla.  
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𝐺 =  𝜙 ∗ (𝑇𝑠 −  𝑇𝑢)   (2) 

G on konduktanssi, joka kertoo tarvittavan tehon yhden asteen lämpötilan nostoa varten 
(W / °C) 
Φ on teho watteina (W) 
Ts on sisälämpötila (°C) 
Tu on ulkolämpötila (°C) 

G = 5 210W / (17°C – (–26°)) = 121,2 W / °C 

𝜙−26 =  𝜙 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑢)       

Φ-26 = 121,2 W * (21 °C – (–26 °C)) = 5696 W 

Sisälämpötilan muuttamisella 21 °C:seen varaston lämpöhäviö nousisi 5 696 wattiin, 

joka on lähes sama lämpöhäviö kuin aiemmin laskettu 5 760 W. Varaston lämmityksen 

voidaan siis todeta olevan laskennallisesti oikein suunniteltu.  

4.2  Vanhan rakennuksen tehontarve 

Vanhemmasta toimistorakennuksesta ei ole olemassa piirustuksia, joiden perusteella te-

hontarvetta kannattaisi lähteä laskemaan. Kiinteistön lämmitysjärjestelmään on kuiten-

kin asennettu energiamittari, jonka avulla voidaan määrittää käytetystä keskienergiasta 

teho helposti yhden tunnin tarkastelujaksolla koko järjestelmän osalta. Määrittely hetkellä 

29.2.2020 ulkona vallitsi 0 °C:n lämpötila, ja sisälämpötila oli 21 °C [8]. Vähennetään klo 

11.00 mitattu energiamäärä klo 12.00 mitatusta energiamäärästä.  

Q1 = 613,969 MWh 

Q2 = 613,983 MWh 

Q = Q2 – Q1 = 613,983 MWh – 613,969 MWh  

Q = 0,014 MWh 



15 

 

Lasketaan teho jakamalla energiamäärä käytetyllä ajalla ja muutetaan megawatit kilo-

wateiksi kaavalla 3. 

𝜙 = (
𝑄

ℎ
) ∗ 1000   (3) 

Φ on teho (kW) 
Q on käytetty energia (MWh) 
h on seuranta-aika tunteina (h) 
1000 on muuntokerroin megawateista kilowateiksi 

Φ = (0,014 MWh / 1 h) * 1000 = 14 kW 

Ulkoilman lämpötilalla 0 °C järjestelmän keskimääräinen teho on siis 14 kW. Lasketaan 

mitoituslämpötilan –26 °C tehotarve konduktanssin (kaava 2) avulla.  

G = 14 kW / (21 °C – 0 °C) = 0,6667 kW/°C 

Φ-26 = 0,6667 kW/°C * (21 °C – (–26 °C)) = 31,335 kW 

Koko lämmitysjärjestelmän kokonaistehontarpeeksi saadaan noin 31,335 kW. Vähentä-

mällä varaston tehontarve noin 5 kW saadaan vanhan rakennuksen tehontarpeeksi noin 

26 kW. 

5 Lämmitysjärjestelmän tasapainotus 

5.1 Tasapainotuksen valmistelu 

Alkuperäisten piirustusten puuttumisen vuoksi lämmitysverkon tasapainotus aloitetaan 

listaamalla kiinteistön patterit huonekohtaisesti ja arvioimaan pattereiden vaikutusalueet. 

Taulukossa 2 on esitetty huoneiden patterit kokoineen ja niiden vaikutusalueet neliömet-

reinä, sekä pattereiden halutut tehontarpeet. 
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Taulukko 2. Patteriluettelo huonetiloittain ja lasketut tehontarpeet. 

Huone Patteri 
Vaikutusalue, 
m2 Tehontarve, W 

101 C21-900-2000 33,6 1829 

102 C21-500-800 7 381 

103 C21-600-1000 6 435 

104 C22-600-800 10 435 

105 C21-600-1200 12 653 

106.1 C21-900-1600 30 1633 

106.2 C21-900-1600 30 1633 

107 C22-600-2000 35 1905 

108 C21-500-3000 41,25 2245 

109 C21-450-2000 21 1143 

201 C21-600-1600 12 653 

202.1 C21-600-1000 21,6 1176 

202.2 C21-600-1600 21,6 1176 

203 Tikapuu patteri 5,2 283 

204 C21-600-1800 7 381 

205 C21-600-800 9 490 

206 C21-500-1800 9 490 

207 C21-600-1400 14 762 

208.1 C21-600-800 12 653 

208.2 C21-600-1000 12 653 

209 C21-600-1200 12 653 

210 KON34-286-2600 18 980 

211.1 KON34-286-2000 18 980 

211.2 KON22-286-1000 18 980 

211.3 C21-600-1600 10 544 

212 C21-600-1200 20 1088 

213 C21-600-1200 10 544 

214 C21-600-1800 10,5 571 

215 C21-600-1100 12 653 

Pattereiden tehontarve on saatu jakamalla aiemmin laskettu noin 26 kW:n tehontarve 

pattereiden vaikutusalueilla eli huoneiden pinta-aloilla. 

Seuraavaksi selvitetään patteriverkoston toimintalämpötilat pattereista saatavan tehon 

avulla. Patteritehot on määritelty patterivalmistaja Purmo Oy:n ilmaisella patteritehon las-

kenta ohjelmalla. Taulukossa 3 on esitetty pattereiden yhteisteho eri patteriverkoston 

toimintalämpötiloilla. 
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Taulukko 3. Saatavissa olevat yhteistehot eri toimintalämpötiloilla [9]. 

meno/paluu/sisälämpötila 
°C Teho, W 

55/35/21 19528 

60/30/21 18636 

60/40/21 28504 

60/35/21 23457 

Taulukosta nähdään, että nykyinen patteriverkoston menoveden lämpötila 60 °C on so-

piva, eikä menoveden lämpötilaa pystytä laskemaan. Ihanne menoveden lämpötilana 

vesi-ilmalämpöpumpuille pidetään yleisesti 55 °C:ta. Tämän lämpöistä vettä pystytään 

yleisesti tuottamaan lähes kaikkien valmistajien nykyisillä lämpöpumppumalleilla. 

Kohteen nykyiset patteriventtiilit ovat säädettävissä ja patteriventtiileiden yleisenä tekni-

senä käyttöikänä pidetään 20 vuotta. Patteriventtiilit on asennettu ja otettu käyttöön sa-

maan aikaan uusien pattereiden kanssa vuonna 2008. Nykyiset patteriventtiilit ovat siis 

ylittäneet teknisen käyttöikänsä puolivälin, ja oletettavasti ensimmäiset patteriventtiilit tu-

lisivat vaihtoikään muutaman vuoden päästä.  

Tämän remontin yhteydessä onkin päätetty uusia myös patteriventtiilit. Uudeksi patteri-

venttiili malliksi on päätetty valita Tour & Anderssonin Eclipse patteriventtiili. Tämän vent-

tiilin etuna on sisään rakennettu virtaamanrajoitin, jolloin lämmitysverkoston tasapaino-

tukseen riittää patterikohtaisen virtaaman laskeminen. Patteriventtiilin asetettu virtaama 

ei muutu verkoston paine-erojen muuttuessa vaan pysyy asetellun mukaisena. Tällöin 

verkoston tasapaino ei muutu, vaikka verkostosta poistettaisiin tai siihen lisättäisiin pat-

tereita. Myöskään kuvien puute ei vaikuta patteriverkoston tasapainotukseen, koska pat-

teriventtiilikohtaisia painehäviölaskelmia ei tarvitse tehdä. [10.] 

5.2 Verkoston tasapainotus 

Valitulla lämmityskäyrällä pattereista saatava lämmitysteho on lähellä oletettua kiinteis-

tön lämmitystehon tarvetta. Kiinteistön kokonaistehoa laskiessa ulkolämpötila ei ollut kui-

tenkaan pakkasen puolella, jolloin virhemarginaalia kiinteistön tehontarpeessa voi olla 

+/- 10 % suuntaansa. Rakennuksen ikään nähden tehontarve on kuitenkin 
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todennäköisesti suurempi ennemmin kuin pienempi. Verkoston patterit päätetäänkin mi-

toittaa täysteholle menoveden lämpötilalla 60 °C jäähtymällä 20 °C. Alle on laskettu esi-

merkiksi huoneen 101 patterin virtaama kaavalla 3. Kaavassa 3 on huomioitavaa sen 

soveltuvuus vain veden lämpötilaerolle 20 °C. 

�̇� = 𝜙 ⋅ 0.044    (3) 

�̇� on tilavuusvirta (dm3/h) 
Φ on teho watteina (W) 
0,044 on kaavasta 4 johdettu muuntokerroin, jolla muutetaan teho (J/s) suoraan tilavuus-
virraksi (dm3/h) 20 °C:n lämpötilaerolla, 60 °C veden tiheydellä ja ominaislämpökapasi-
teetilla 4 200 J/kg°C (3 600 s / (4 200 J/kg°C * 0,98 kg/dm3 * 20 °C)).  

�̇�= 2 054 W * 0,044 = 90,38 dm3/h 

Kaikki patterit kokoineen, tehoineen, virtaamineen ja esisäätöarvoineen löytyvät liitteestä 

2 sivulta 1.  

Varaston lattialämmityksen siirtimen ensiöpuolen virtaama joudutaan laskemaan erik-

seen, koska patteriverkostolla ja lattialämmitysjärjestelmällä on eri jäähtymät. Lattialäm-

mitys on rakennettu spiraaliputkituksella koko varaston osalta, tällöin lämmitysjärjestel-

män jäähtymä jää pieneksi. Suunnitelmien mukaiset lattialämmityksen toimintalämpötilat 

ovat menopuolella 38 °C ja paluupuolella 30 °C. Ensiöpuolen paluulämpötila siirtimen 

jälkeen lasketaan olevan 3 °C korkeampi kuin lattialämmityksen paluulämpötilan. Tällöin 

lattialämmityksen ensiöpuolen lämpötilaeroksi saadaan 27 °C. Virtaama saadaan lasket-

tua kaavalla 4.  

𝑞𝑣 =  
𝜙

𝜌∗𝑐∗Δ𝑇
∗ 3600  (4) 

qv on virtaama (dm3/h) 
Φ on teho kilowatteina (kW) 
ρ on veden tiheys (käytetään likiarvoa 1 kg/dm3) 
c on veden ominaislämpökapasiteetti (käytetään likiarvoa 4,2 kJ/kg °C) 
ΔT on meno- ja paluuveden lämpötilaero (°C) 
3600 on kerroin, jolla muutetaan sekunnit tunneiksi 
 

qv = 5,2 kW / (1 kg/dm3 * 4,2 kJ/kg °C * 27 °C) * 3600  
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qv = 165 dm3/h 

Lopuksi lasketaan lämmitysverkoston pumpun toimintapisteet. Verkoston kokonaisvir-

taama lasketaan patteriverkoston ja lattialämmityksen virtaamien summana. Patteriver-

koston virtaama saadaan laskettua kaavalla 3. 

�̇� = 28 500 W * 0,044  

�̇� = 1 254 dm3/h 

Kokonaisvirtaamaksi saadaan tällöin 1 254 dm3/h + 165 dm3/h = 1 419 dm3/h 

Pumpun tarvittava nostokorkeus saadaan laskemalla verkoston vaikeimman piirin pai-

nehäviöt yhteen. Laskennallisesti vaikeimman piirin verkossa muodostaa patteriverkos-

tosta shuntattu lattialämmitys, jota voidaan tässä painehäviö laskennassa käsitellä yh-

tenä suurena patterina. Lattialämmityksen ensiöpuolen arvioidut ja lasketut painehäviöt 

ovat seuraavat 

• lämmönsiirtoputkisto 5 kPa 

• lämmönsiirrin 10 kPa 

• linjasäätöventtiili 3 kPa 

• 2-tiemoottoriventtiili 5 kPa. 

Painehäviöiden summaksi saadaan siis 23 kPa, joka on samalla pumpun tarvittava nos-

tokorkeus. 

6 Korjaustoimenpide-ehdotukset 

6.1 Varastorakennus 

Varastorakennuksen lämmitysjärjestelmä on mitoitettu oikein. Lattialämmityksessä ta-

pahtuneet jäätymiset johtuvat todennäköisesti termostaattien virheellisestä toiminnasta. 

Rakennuksen seinällä on kolme huonetermostaattia, joista kukin ohjaa kahta erillistä 
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kiertovesipiiriä. Rakennus on kuitenkin yhtä suurta avointa tilaa. Tällöin on mahdollista, 

että jokin termostaatti muiden piirien lämmön vaikutuksesta sulkee ohjaamansa lämmi-

tyspiirit, jolloin nosto-oven edustalla kulkevassa putkessa kierto pysähtyy ja vesi put-

kessa pääsee jäätymään.  

Tarkastelun perusteella tehdyt korjaustoimenpide-ehdotukset ovat 

• Tuotetaan tarvittava lämmin käyttövesi läpivirtauslämmittimellä. 

• Puretaan nykyinen lämpimän käyttöveden syöttö ja kiertovesiputki tarpeet-
tomana (putkikanaalin tulppaus). 

• Poistetaan termostaatit käytöstä. 

• Erotetaan lattialämmitysjärjestelmä patteriverkostosta lämmönvaihtimella. 

• Tarkistetaan lattialämmityksen säätöarvot. 

Kiinteistön tämänhetkisellä lämpimän käyttöveden kulutuksella ei ole järkevää tuottaa 

lämmintä käyttövettä keskitetyllä lämmönlähteellä ja jakaa sitä pitkillä putkivedoilla va-

raston vesipisteelle saakka. Energiatehokkaampaa on tuottaa lämmin käyttövesi mah-

dollisimman lähellä kulutuspistettä läpivirtauslämmittimellä, jolloin ylimääräistä energia-

hukkaa ei pääse syntymään käyttöveden toimittamisesta vesipisteelle. Samalla tul-

pataan ja puretaan tarpeettomiksi jääneet lämminvesiputket tarvittavilta osin. 

Lattialämmitysjärjestelmän jäätymisongelmien takia erotetaan varaston lämmitysjärjes-

telmä lämmönsiirtimellä omaksi järjestelmäkseen ja täytetään lattialämmityspiirit veden 

sijaan pakkasnesteellä. Käytettävä seossuhde 30 % etyleeniglykolia ja 70 % vettä, jolla 

saavutetaan noin –16 °C:n pakkasenkesto. Kyseisen seoksen lämmönluovutuskyky 

heikkenee noin 5 % veteen verrattuna. [11.]  

Lämmönsiirtimen asennuksen yhteydessä sekoitusryhmän 3-tieventtiili vaihdetaan 2-tie-

venttiiliin ja siirretään nykyisestä sijainnista lämmönsiirtimen ensiöpuolelle. Lattialämmi-

tyspiirin lähtöön vanhan rakennuksen puollelle lisätään linjasäätöventtiili virtaaman ku-

ristusta varten. 
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6.2 Vanha rakennus 

6.2.1 Lämmönjakojärjestelmä ja käyttövesiputkisto 

Vanhan rakennuksen osalta lämmitysongelmat ovat työntekijöiden haastattelujen perus-

teella yksittäisiä viileitä huoneita kiinteistön yläkerrassa. Ylilämpöiset huoneet taas sijait-

sevat lähellä lämmönjakohuonetta. Lämpötilojen erot johtuvat todennäköisesti säätämät-

tömästä patteriverkostosta. Suositellaan perussäätämään suunnitelmien (liite 2, s. 2–3) 

mukaisesti patteriverkosto ja uusimaan kaikki patteri- ja linjasäätöventtiilit suunnitelmien 

mukaisiksi.  

Käyttöveden putkistosta puretaan tälläkin hetkellä käyttämättä oleva lämpimänveden 

kiertovesipumppu putkistoineen. Lämpimän käyttöveden kulutuspisteet ovat vanhassa 

rakennuksessa nykyisin lähekkäin, eikä kiertovedelle ole tarvetta. Ympäristöministeriön 

asetuksen mukaan +55 °C:n lämpöistä vettä on tultava kauimmaiselta kalusteelta 20 

sekunnin kuluessa [12]. Mittauksen mukaan lämmintä vettä tulee kauimmaisesta vesi-

pisteestä noin 13 sekunnin kuluessa.  

6.2.2 Lämmityksen lämmönlähde 

Kohteessa on tällä hetkellä ilma-vesilämpöpumppu, jonka oletettu vuosihyötysuhde on 

hyvin lähellä 1:tä. Uutta lämmönlähdettä lämmityskäyttöön valittaessa kynnyskysy-

mykseksi ei nouse niinkään hankintahinta, vaan muut valintakriteerit. Näitä valintakritee-

reitä on asennuksesta johtuva mahdollisimman lyhyt haitta-aika, laitteiston rajoitettu 

asennustila ja järjestelmän takaisinmaksuaika.  

Tärkein näistä valintakriteereistä on haitta-aika, eli tässä tapauksessa remontin vaikutus 

tuotantoon täytyy minimoida. Varastotiloihin on käytännössä koko ajan päästävä kulke-

maan ja niiden lähelle on päästävä erikokoisilla ajoneuvoilla. Paitsi että varastoista hae-

taan tarvikkeita pakettiautoilla, myös tuodaan tavaraa jakeluautoilla. Käytännössä tämä 

kriteeri poistaa kokonaisuudessaan kaikki maankaivuuta tarvitsevat lämmöntuottotavat 

eli maalämmön ja kaukolämmön. Jäljelle jäävistä vaihtoehdoista poistetaan lisäksi kaikki 

savupiippua tarvitsevat lämmönlähteet. Kohteessa on kyllä edelleen vanha öljykattilan 
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savupiippu, mutta vanhan öljykattilan ja öljysäiliön tiloissa sijaitsevat nykyisin asentajien 

puku- ja peseytymistilat. 

Jäljelle jääviä lämmönlähde vaihtoehtoja on sähkökattila ja ilma-vesilämpöpumppu säh-

kövastuksilla. Ilma-vesilämpöpumppu ei sovellu kuitenkaan kiinteistön ainoaksi lämmön-

lähteeksi, koska kovilla pakkasilla lämpöpumppu sammuu ja kiinteistö jää täysin tukevan 

lämmönlähteen varaan. Tämän takia ilma-vesilämpöpumppujärjestelmät täytyy aina va-

rustaa täysmitoitetulla varalämmitysjärjestelmällä, joka tässä tapauksessa on sähkö. 

Uutta lämmönlähdettä valitessa on hyvä huomioida kaksi määräävää tekijää. Ensimmäi-

nen on järjestelmän energianpeitto prosentteina, ja toinen on kyseiselle koneelle kohteen 

tietojen perusteella laskettu vuosihyötysuhde eli SPF-luku (Seasonal Performance Fac-

tor).  

Järjestelmän järkevänä energianpeiton nyrkkisääntönä voidaan pitää noin 80 %. Tällai-

sella peittoalueella järjestelmän takaisin maksuaika on yleensä 3–4 vuoden välillä, eikä 

ole vaaraa järjestelmän ylimitoituksesta. Ylimitoituksessa energianpeitto on lähempänä 

100 %, jolloin laite ei juuri koskaan pyöri täydellä teholla. Tällainen ylimitoitettu järjes-

telmä kuluttaa enemmän sähköä lauhemmalla kelillä kuin oikein mitoitettu järjestelmä, 

mutta toimii toki energiatehokkaammin kovemmilla pakkasilla. Näin ollen tehon nostami-

nen ei suoraan siirry kustannussäästöksi lämmityskuluissa.  

Energianpeittoprosenttia ei pidä sekoittaa tehonpeittoprosenttiin. Tehonpeittoprosentin 

avulla ei yleisesti ottaen kannata mitoittaa ilma-vesilämpöpumppuja, koska sen avulla 

mitoitettu järjestelmä on pääsääntöisesti ylimitoitettu energiankäytön näkökulmasta tar-

kasteltuna. Lisäksi lämpöpumppujen tuottoteho vaihtelee ulkolämmön mukaisesti ja on 

pienimmillään silloin, kun lämmöntarve on suurimmillaan. Tehonpeiton osalta kannattaa 

kuitenkin tarkastaa, että lämpöpumppu kykenee tuottamaan koko tarvittavan tehon 0 

°C:n lämpötilassa. Tästä pystyy päättelemään, että valmistajan tai myyjän energianpeit-

tolaskelma pitää edes kohtuullisen hyvin paikkansa.  

Kausilämpökerroin SCOP kertoo tuotetun energiamäärän suhteessa käytettyyn energian 

määrään koko vuoden ajalta kausivaihtelut huomioiden. Kerroin tulisi vesi-ilmalämpö-

pumpuissa olla hieman yli 3:sen. Yli 4:n kausilämpökertoimia ei vesi-ilmalämpöpumpuilla 
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Suomen ilmastossa ole. SCOP antaa paremman kuvan lämmönlähteen tuottamasta 

energiakertoimesta kuin lämpökerroin COP (Coefficient Of Performance). COP-luku ker-

too vain hetkittäisen tehonkertoimen vakioulkolämpötilalla 7 °C. [13.] 

SPF-luku (Seasonal Performance Factor) tarkoittaa vuosihyötysuhdetta, jossa on huo-

mioitu mahdollinen käyttöveden tuotanto ja apulaitteiden kuluttama energia. SPF-luku 

on aina laskettava kohdekohtaisesti [13]. Hyvä SPF-luku asettuu lähelle arvoa 3 tai jopa 

hieman sen yli.  

Vertailuun valituilla Mitsubishi Electricin valmistamilla Zubadan PUHZ-SHW112YAA- ja 

Zubadan PUHZ-SHW230YKA2-ilmavesilämpöpumpuilla valmistajan ilmoittamat ener-

gianpeitot ovat noin 87 % ja 96 %. SPF-luku on pienemmällä pumpulla noin 2,9:ssä ja 

suuremmalla pumpulla noin 2,6:ssa. SPF-luvun pienenemisen suuremman pumpun koh-

dalla selittävät pumppujen kompressorien eri tehoalueet. Pienemmän pumpun kompres-

sorin lämmitystehoalue toimii välillä 3,4–13,1 kW, kun suuremman pumpun lämmitys-

teho alkaa 11,4 kW:sta ja loppuu 28 kW:iin. Molempien pumppujen kylmäaineena toimii 

yleisesti käytössä oleva R410A. Taulukosta 4 nähdään molempien pumppujen ja sähkö-

lämmityksen vuotuiset energiakustannukset. 

Taulukko 4. Lämmitysjärjestelmien vuotuiset energiakustannukset 

 Energiamäärät (kWh)    
Laite Komp. tuotettu Komp. ostettu Lisäsähkö Yht. 

PUHZ-SHW112YAA 57855 19950 8645   3 717,35 €  

PUHZ-SHW230YKA2 63840 24554 2660   3 537,80 €  

Sähkökattila 0 0 66500   8 645,00 €  

 

Laskennassa lämmitysenergian kokonaistarpeena käytettiin 66 500 kWh, ostetun ener-

gian hintana 0,13 €/kWh ja sähkön hyötysuhteena 1. Hinnat sisältävät arvonlisäveron  

24 %. 

Taulukosta nähdään, että molemmilla lämpöpumpuilla on mahdollista vähintään puolit-

taa energiakustannukset pelkkään sähköön verrattuna. Pelkällä vuotuisella energiakus-

tannus vertailulla ei voi kuitenkaan tehdä hankintapäätöstä. Hankintapäätökseen 
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vaikuttaa myös takaisinmaksuaika. Takaisinmaksuajan voi esittää usealla eri tavalla. 

Käytetyin niistä lienee ns. suora takaisinmaksuaikalaskelma. Suora tapa ei kuitenkaan 

ota huomioon kuin hankintahinnan ja vuosisäästön. Esimerkiksi pienemmän pumpun ta-

kaisinmaksuajaksi tulisi näin laskettuna 8 400 €:n hankintahinnalla ja 4 927,65 €:n vuo-

sittaisella säästöllä noin 1,7 vuotta. Hankintapäätöksen kannalta parempi vaihtoehto on-

kin kuvan 8 mukainen 10 vuoden kokonaiskustannusten vertailu. 10–15 käyttövuoden 

jälkeen lämpöpumpuissa joudutaan oletettavasti uusimaan kompressori ja todennäköi-

sesti koko koneikko tiukentuneiden ympäristövaikutusten vuoksi vaihtuneiden kylmäai-

neiden takia.  

 

Kuva 8. Eri lämmöntuottojärjestelmien käyttökustannukset 10 vuodessa. 

Laskennassa käytetty vuosittaisina käyttökustannuksina taulukon 4 kustannuksia. En-

simmäiseen vuoteen on lisäksi lisätty laitteistojen hankintahinnat ja sähkön kokonaishin-

nan oletettuna nousuprosenttina käytetty 5 prosenttia. 

Kuvasta 8 nähdään pienemmän lämpöpumpun 112:n tulevan kokonaiskustannuksiltaan 

halvimmaksi 10 vuoden tarkastelujaksolla, johtuen suuremman pumpun huomattavasti 

suuremmasta hankintahinnasta.   

Vertailun perusteella valitaan lämmityksen lämmöntuottoon vertailun pienempi ilma-ve-

silämpöpumppu PUHZ-SHW112YAA. 
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6.2.3 Lämpimän käyttöveden valmistus 

Kohteen lämpimän käyttöveden kulutuksen ollessa noin 40 m3 vuodessa. Ei lämmintä 

käyttövettä kannata ilma-vesilämpöpumpulla tehdä. Johtuen lämpöpumpun kohtuullisen 

suuresta tehosta verrattuna käyttövesisäiliön tilavuuteen ja energian tarpeeseen sekä 

valmiiksi huonoon lämpökertoimeen käyttöveden valmistuksessa. Lämpimän käyttöve-

den valmistus erotetaankin remontin yhteydessä erillisellä lämminvesivaraajalla lämmi-

tettäväksi. Työpäiväkohtaiseksi lämpimänveden kulutukseksi saadaan noin 158 litraa, 

jolloin 100-litrainen jatkuva lämmitteinen käyttövesivaraaja saattaisi riittää tuottamaan 

tarvittavan veden määrän. Valitaan kohteeseen kuitenkin 150-litrainen lämminvesiva-

raaja mahdolliset kulutuspiikit huomioiden. Kiinteistön sähkösopimukset huomioiden va-

raaja kytketään kuitenkin jatkuva lämmitteiseksi.  

7 Yhteenveto 

Työn tarkoituksena oli tuottaa kiinteistön energiatehokkuutta parantavia korjausehdotuk-

sia kiinteistön lämmitysjärjestelmiin. Samalla pyrittiin korjaamaan selkeitä epäkohtia läm-

mityksessä.  

Ehdotetuilla korjaustoimenpiteillä kiinteistön pitäisi saavuttaa varovaistenkin arvioiden 

pohjalta vähintään 50 %:n vuotuinen energiansäästö lämmityskuluissa. Lisäksi pakkas-

jaksojen aikana ilmenneiden lämmitys- ja lämpötilaongelmien korjaantuminen tehostaa 

henkilöstön tuottavuutta viihtyisyyden parantumisen kautta.  

Työn alussa tuli selvittää kiinteistön eri rakennusten todelliset lämmöntehontarpeet ja 

kokonaisenergian kulutukset lämmityksen osalta. Todellisten tehontarpeiden ja energi-

ankulutuksen avulla mitoitettiin kohteeseen uusi energiatehokkaampi lämmöntuottojär-

jestelmä. Mitoitus onnistui tässäkin kohteessa kohtuullisen hyvin puutteellisista lähtötie-

doista huolimatta, mutta työn aikana tuli esille dokumentoitujen korjausten ja suunnitel-

mien arvo. Suunnitelmien ja dokumenttien avulla mitoituksesta olisi ollut mahdollista 

saada vieläkin tarkempi, ja työ olisi nopeutunut huomattavasti. 

Lämmönjakojärjestelmää vaivanneiden ongelmien korjaamiseksi verkoston patterivent-

tiilit uusitaan ja verkosto tasapainotetaan pattereiden lämmönluovutustehon perusteella.  
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Vertailun perusteella uudeksi lämmityksen lämmönlähteeksi valittiin Mitsubishi Electricin 

Zubadan PUHZ-SHW112YAA ja käyttövedenlämmittimeksi 150-litrainen lämminvesiva-

raaja. 

Työtä tehdessä tuli hyvin selville miten suuri kehitys ilma-vesilämpöpumppujen puolella 

on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana. Vanhoja lämpöpumppuja uusimalla voi ny-

kyään saavuttaa merkittävää energiansäästöä, jopa puolittaa lämmityksen energianku-

lutuksen. Näillä tiedoilla herää kysymys vanhojen ilma-vesilämpöpumppujen korjaami-

sen järkevyydestä. Työn perusteella on pääteltävissä, että ainakaan yli 10 vuotta vanho-

jen ilma-vesilämpöpumppujen kalliita kompressorin uusimisia ei kannattaisi tehdä ollen-

kaan, vaan vaihtaa koneikot kokonaan uusiin. Tulokset voivat kuitenkin olla erilaisia riip-

puen kiinteistöstä ja sen käyttötavasta, mutta ennen kalliita remontteja koneikon uusimi-

sen järkevyys tulisi kuitenkin selvittää.   

Nykyisellä tekniikalla ilma-vesilämpöpumput soveltuvat myös suurien kiinteistöjen ener-

giansäästäjiksi, varsinaisen päälämmönlähteen rinnalle. Lämpöpumppujen suurin on-

gelma on kuitenkin kohtuullisen matala tuotetun veden lämpötila. Lämpöpumpulla saa 

tuotettua hyvällä hyötysuhteella menoveden lämpötilan noin +50 °C, mutta esimerkiksi 

vanhoissa patteriverkoissa menoveden lämpötila kovilla pakkasilla voi olla jopa +80 °C. 

Tämä 30 °C:n ero pitää lämmittää muulla tavoin. Tämän takia ilma-vesilämpöpumppua 

voisikin kutsua ensisijaisesti energiansäästäjäksi päälämmönlähteen ollessa esimerkiksi 

öljykattila. 



27 

 

Lähteet 

1 Asemapiirros. 1989. Vantaa. 

2 Tiedot kiinteistön vedenkulutuksesta. HSY:n Katso Raporttisi -palvelu. Luettu 
19.4.2020. 

3 Laskukaavat: Lämmin käyttövesi. Verkkoaineisto. Motiva Oy. <https://www.mo-
tiva.fi/julkinen_sektori/kiinteiston_energiankaytto/kulutuksen_normitus/laskukaa-
vat_lammin_kayttovesi>. Luettu 21.4.2020. 

4 Tiedot kiinteistön sähkönkulutuksesta. 2020. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n 
online -palvelu. Luettu 23.4.2020. 

5 Technical manual for servicing. 2008. Verkkoaineisto. Sanyo Electric CO., LTD. 
<https://www.manualslib.com/manual/794970/Sanyo-Shp-Th90gdn-
Sw.html#manual>. Luettu 14.4.2020. 

6 Asetus 1010/2017 uuden rakennuksen energiatehokkuudesta. 2017. Suomen 
säädöskokoelma.  Helsinki: Ympäristöministeriö. 

7 Energiatehokkuus. 2018. Suomen rakennusmääräyskokoelma, ohje- rakennuk-
sen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta. Helsinki: Ympäristö-
ministeriö.  

8 Säähavainnot Vantaa. Verkkoaineisto. Ilmatieteenlaitos. <https://www.ilmatie-
teenlaitos.fi/havaintojen-lataus#!/>. Luettu 29.2.2020. 

9 Purmo tehonlaskentaohjelma. Verkkoaineisto. Purmo Oy. 
<https://www.purmo.com/fi/ladattavat-tiedostot/teholaskentaohjelmat.htm>.  

10 Ta Eclipse patteriventtiili. Esite. Verkkoaineisto. Imi Hydronic Engineering Oy.  
<https://www2.imi-hydronic.com/fi/tuotteet-ja-ratkaisut/heimeier-thermostatic-con-
trol/termostaatit-ja-patteriventtiilit/termostaattiset-patteriventtiilit/Eclipse/>. Luettu 
2.5.2020. 

11 Warmia lattialämmitys. 2/2008. Warmia Oy.  

12 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. 2017. 
1047/2017. 



28 

 

13 SCOP vai COP? Ota tehojen vertailun keskeiset termit haltuun!. Verkkoaineisto. 
Gebwell Oy. <https://gebwell.fi/ajankohtaista/scop-vai-cop-ota-tehojen-vertailun-
keskeiset-termit-haltuun/>. 10.5.2019. Luettu 3.5.2020. 



Liite 1 

  1 (2) 

 

 

Liite 1. Lämmityksen tehon laskentakaavat Suomen rakentamismääräysko-

koelman energiatehokkuusohjeen mukaan [6]. 
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Liite 2. Kiinteistön perussäätösuunnitelma 

 

 
  

Huone Patteri Teho, W Virtaama, l/h 
Esisäätö-

arvo 

101 C21-900-2000 2054 90 9 

102 C21-500-800 517 23 2,5 

103 C21-600-1000 620 27 3 

104 C22-600-800 496 22 2 

105 C21-600-1200 744 33 3,5 

106.1 C21-900-1600 1364 60 6 

106.2 C21-900-1600 1364 60 6 

107 C22-600-2000 1568 69 7 

108 C21-500-3000 1940 85 8,5 

109 C21-450-2000 1190 52 5 

201 C21-600-1600 992 44 4,5 

202.1 C21-600-1000 620 27 3 

202.2 C21-600-1600 992 44 4,5 

203 Tikapuu patteri 150 7 1 

204 C21-600-1800 1116 49 5 

205 C21-600-800 496 22 2 

206 C21-500-1800 971 43 4,5 

207 C21-600-1400 868 38 4 

208.1 C21-600-800 496 22 2 

208.2 C21-600-1000 620 27 3 

209 C21-600-1200 744 33 3,5 

210 
KON34-286-
2600 2004 88 9 

211.1 
KON34-286-
2000 1542 68 7 

211.2 
KON22-286-
1000 463 20 2 

211.3 C21-600-1600 992 44 4,5 

212 C21-600-1200 744 33 3,5 

213 C21-600-1200 744 33 3,5 

214 C21-600-1800 744 33 3,5 

215 C21-600-1100 682 30 3 
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