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1 JOHDANTO
Opinnäytetyössä käydään läpi ja esitellään yleisimmin omakotitaloissa käytettävät anturit ja mittalaitteet, jotka mittaavat lämpötilaa, kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta.
Lisäksi opinnäytetyössä on kerrottu eri lämmitysmuodoista ja niiden hyödyistä.
Tänä päivänä yleistyvät ekotalot on esitelty: Mitä ekotalo tarkoittaa käytännössä
ja miksi se kannattaisi valita? Opinnäytetyössä käsitellään lämpöpumpun toimintaperiaate, tyypilliset omakotitalon lämmitysmuodot ja niiden hyödyt. Opinnäytetyössä on lisäksi tietoa aurinkokeräimistä talon energianlähteenä. Lisäksi tarkastellaan ilmastonmuutoksen vaikutusta uudisrakentamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen.
Opinnäytetyössä kerrotaan rakennuksen lämmitys- ja ilmavaihtojärjestelmistä ja
niihin liittyvistä mittalaitteista. Työssä perehdytään rakennusautomaatiojärjestelmän eri toimintoihin ja laitteisiin, joista kyseessä oleva järjestelmä rakentuu.
Lisäksi tässä opinnäytetyössä on kerrottu EU-direktiiveistä, joiden tavoitteena on
parantaa energiatehokkuutta koko energiaketjussa: energiantuotannosta sen
siirtoon, jakeluun ja loppukäyttöön.
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2 KÄSITTEITÄ MATALAENERGIATAKENTAMISESSA
Matalaenergiatalo kuluttaa selvästi vähemmän energiaa kuin tavallinen talo. Matalaenergiatalolla tarkoitettiin aiemmin taloa, jonka lämmitysenergiankulutus on
puolet verrattuna sellaiseen taloon, joka täyttää rakentamismääräysten minimivaatimukset. Vuoden 2010 rakentamismääräykset uudistuivat tietyiltä osin. Muun
muassa lämmöneristysvaatimukset tiukentuivat merkittävästi. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D3 Rakennusten energiatehokkuus – Määräykset
ja ohjeet 2010 mukaan suunnitellussa matalaenergiarakennuksessa laskennallisen lämpöhäviön tulee olla enintään 85 prosenttia rakennuksenvertailulämpöhäviöstä. Matalaenergiatalossa huonetilojen lämmitysenergiantarve on noin 40-60
kWh/brm2,a

(kilowattituntia

bruttoalaa

kohti

vuodessa).

Suomessa matalaenergiarakentaminen on jo arkipäivää. Useilta talotehtailta löytyy valmiita matalaenergiataloratkaisuja. (Ympäristöministeriö 2020.)

Rakenteelliselle matalaenergiatasolle päästään helposti lisäämällä eristystasoa
ja parantamalla ikkunoiden ja lämmöntalteenoton energiatehokkuutta sekä rakennuksen ilmatiiviyttä. Samoilla menetelmillä päästään myös passiivienergiatalon rakennetasolle. Myös passiivitalojen rakentaminen on lisääntynyt. Kun mukaan otetaan uusiutuvan energian tehokas käyttö ja oma sähköntuotanto (aurinko- tai tuulienergia), on myös mahdollista rakentaa taloja, joiden nettoenergian
kulutus on nolla tai jotka jopa tuottavat vuositasolla enemmän energiaa kuin ne
kuluttavat. Nollaenergiatalo tuottaa vuositasolla uusiutuvaa energiaa vähintään
saman verran kuin se kuluttaa uusiutumatonta energiaa. Plusenergiatalo puolestaan vuositasolla tuottaa energiaa enemmän kuin se kuluttaa. (Motiva 2019.)
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3 ANTURIT JA MITTALAITTEET
3.1 Määritelmä
Anturi on laite, jota käytetään mittamaan jotain tiettyä suuretta kuten lämpötilaa:
”Mittauslaitteen osa, johon mitattava suure välittömästi vaikuttaa.” Anturi reagoi
fysikaaliseen suureen muutokseen tavalla, joka on luettavissa sähköisenä signaalina. Hyvä esimerkki on vastuslämpötila-anturi PT-100, missä lämpötilan
muutos vaikuttaa anturin resistanssiin, muutos näkyy jännitteen vaihteluna.
Monesti antureissa on anturielementti lisäksi muita komponentteja kuten vahvistin tai AD-muunnin. Mittalaite voi koostua esim. anturista, mittavahvistimesta, ADmuuntimesta ja näyttöyksiköstä. (Corecon 2020.)

Lämpötilan lisäksi antureita käytetään muun muassa paineen, virtauksen, ilman
kosteuden ja laadun mittaamiseen. Antureilla on monia erilaisia mittaustapoja ja
niiden rakenne onkin riippuvainen mitattavasta suureesta. (Piikkilä 2012, 115–
118.) Talotekniikan automaatiossa tarvitaan monenlaista mittausta, joten antureitakin tarvitaan monenlaisia eri käyttötarkoituksiin.

4

3.2 Tietoa mittalaitteista
Kaikki mittalaitteet ovat Oumanin valikoimasta. Langattomat laitteet käyttävät 868
MHz taajuutta, mikä tarjoaa paremman rakenteiden läpäisykyvyn kuin 2.4 GHz
perustuvat laitteet.
3.3 Ouman outflex – vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä
Ouflex on DIN-kiskokiinnitteinen, vapaasti ohjelmoitava valvonta-, ohjaus- ja säätölaite. Laitteessa on 34 kpl I/O-pistettä sekä monipuoliset tiedonsiirto- ja väyläliitynnät. Lisäksi laite tarjoaa 24 Vac ja 15 Vdc jännitelähdöt. Laitteen näyttömoduuli on irrotettavissa ja siirrettävissä. Laitteen I/O-pisteiden määrä on laajennettavissa ulkoisilla I/O-moduuleilla väyläliityntöjen kautta. (Ouman 2020.)

Kuvio 1. Ouman -outflex säätöyksikkö (Ouman 2020)
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Kuvio 2.Ouman outflex (Ouman 2020)
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3.4 Langattomat anturit
3.4.1

TEUFL langaton lämpötilalähetin

TEUFL on paristokäyttöinen 868,30 MHz:n taajuudella toimiva langaton lähetin
lämpötilan mittaamista varten. Lähettimissä käytetään uudenaikaista RF-tekniikkaa ja kommunikointi on kaksisuuntaista tukiaseman ja lähettimen välillä. TEUFLlähettimessä voi olla kaksi lähetettävää tietoa, lämpötila ja jännite (0-15V).

Kuvio 3. TEUFL langaton lämpötilalähetin (Ouman 2016)
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3.4.2

KLUFL langaton kosteuslähetin

KLUFL on paristokäyttöinen 868,30 MHz taajuudella toimiva langaton lähetin
kosteuden mittaamista varten. Lähettimissä käytetään uudenaikaista RF-tekniikkaa ja kommunikointi on kaksisuuntaista tukiaseman ja lähettimen välillä. KLUFL
-lähettimessä voi olla kolme lähetettävää tietoa: lämpötila, kosteus ja valoisuus,
tarvitaan LUX 11 -anturi. (Corecon 2020.)

Kuvio 4. KLUFL langaton kosteuslähetin (Ouman 2020)

3.4.3

TEFL langaton huonelähetin

TEFL-RH (kosteus)
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TEFL on paristokäyttöinen 868,30 MHz taajuudella toimiva langaton huonelähetin lämpötilan ja kosteuden mittaamista ja asettelua varten. Lähettimissä käytetään uudenaikaista RF-tekniikkaa ja kommunikointi on kaksisuuntaista tukiaseman ja lähettimen välillä. TEFL lähettimessä voi olla neljä lähetettävää tietoa:
lämpötila, asetusarvo, kosteus ja 5-asentoinen kytkin. (Corecon 2020.)

Kuvio 5. langaton kosteuslähetin (Ouman 2020)

3.4.4

HDHFL langaton hiilidioksidilähetin

HDHFL-lähettimet on suunniteltu huonetilojen hiilidioksidipitoisuuksien ja lämpötilojen mittaukseen. Lähetin tarvitsee toimiakseen 24V AC/DC syötön. Langattomien mittaviestien vastaanottoon tarvitaan FLTA tukiasema ja FLAN antenni
sekä käyttöönottoon FLSER työkalu.
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Kuvio 6. HDHFL langaton hiilidioksidilähetin (Ouman 2020)

3.4.5

FLTA langattoman verkon tukiasema

FLTA on 868,30 MHz taajuudella toimiva langattomien lähettimien ja IO-moduulien tukiasema. Lähettimien keräämä tieto voidaan siirtää edelleen säätö/valvontajärjestelmään tukiasemassa olevien Modbus RTU- väylän tai kahdeksan analogialähdön kautta. Vastaavasti Modbus-väylän kautta tukiasemaan tulevat ohjaustiedot voidaan välittää IO-moduuleille. (Corecon 2020.)

Kuvio 7. FLTA langattoman verkon tukiasema (Ouman 2020)
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3.4.6

FLREP toistin

FLREP on 868,30 MHz taajuudella, kaksisuuntaisesti toimiva toistin, joka voidaan
tarvittaessa lisätä langattomien lähettimien ja tukiaseman väliin varmistamaan
langattoman verkon toimivuus hankalissakin olosuhteissa. Tukiaseman ja lähettimen väliin voidaan asentaa 1-8 kpl FLREP toistimia.

Kuvio 8. FLREP toistin (Ouman 2020)

3.5 Langalliset anturit

3.5.1

HDH

HDH-lähettimet on suunniteltu huonetilojen hiilidioksidipitoisuuksien ja lämpötilojen mittaukseen ja säätöön. ABCLogic™-itsekalibrointitekniikka eliminoi mahdollisen pitkänajan ryöminnän. ML-SER-työkalun avulla säädin voidaan sekä ottaa
käyttöön että muuttaa säädinasetuksia ja optioiden raja-arvoa. (Corecon 2020.)
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Kuvio 9. HDH-lähetin (Ouman 2020)

3.5.2

KLH 100

KLH 100 -lähetin on suunniteltu huonetilojen kosteuden ja lämpötilan mittaukseen. Kosteutta mitataan kapasitiivisella ja lämpötilaa Pt-100-anturilla. Kosteusja lämpötilatiedot muutetaan lineaarisiksi analogiaviesteiksi. KLH 100-N:n LCDnäyttö näyttää molemmat mitattavat suureet. Huonekosteuslähettimiin on saatavana potentiometri lämpötilan tai kosteuden asetusarvon muuttamista varten.
(Corecon 2020)

Kuvio 10. KLH 100 –lähetin (Ouman 2019)
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3.6 Mittalaitteiden sijoitus
Ohessa pilottikohteen mittalaitteiden paikat kuvattuna, tästä selviää mihin huoneeseen asennetaan mikäkin anturi.

Kuvio 11. Havainnekuva mittalaitteiden sijoituksesta
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4 LÄMPÖ JA LÄMMÖNKULUTUS
Asuintaloissa tarvitaan lämpöä. Asuintaloissa täytyy lämmittää asuin- ja märkätilat, puolilämpimät tilat ja käyttövesi. Uusissa pientaloissa tarvitaan myös tuloilman lämmitystä. Hyvin toimiva lämmitysjärjestelmä ylläpitää sisällä viihtyisiä ja
terveellisiä lämpöoloja säästä riippumatta. Lisäksi lämmitys vaikuttaa oleellisesti
niin asumisen energiankulutukseen kuin kustannuksiin. Asunnon lämmitykseen
liittyvillä valinnoilla ja käyttötottumuksilla voi vähentää sekä kustannuksia, että
kasvihuonekaasupäästöjä.
Suomalaiset käyttävät jopa puolet kodin energiankäytöstä lämmitykseen. Veden
lämmityksen osuus energiankäytöstä on viidennes ja sähkölaitteiden ja valaistuksen noin kolmannes. Kaikesta Suomen energiasta käytetään jopa neljännes rakennusten lämmitykseen. (Taloosi 2020.)
Kodin energiankäytöstä jopa 50 % kuluu lämmitykseen. Lämmitysenergian kulutus muodostaakin asuinrakennusten suurimman yksittäisen kustannuserän. Kulutettu lämmitysenergia jakaantuu liki tasan rakennuksen johtumishäviöiden, ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmityksen kesken. (Sähkölaitos 2020.)

Rakennuksen johtumishäviöillä tarkoitetaan rakennuksen vaipan läpi siirtyvää
lämpöä. Sen määrään vaikuttavat rakenneratkaisut, kuten eristystaso ja rakenteen tiiveys. Lämmönsiirtymisen saa aikaan sisä- ja ulkoilman välillä vallitseva
lämpötilaero. Tämän takia tiloja ei tule lämmittää liikaa, vaan jokaisessa huonetilassa tulisi olla tarpeen mukainen lämpötila.
Johtumishäviöihin voidaan vaikuttaa muun muassa perussäätämällä rakennuksen lämmitysverkosto ja huolehtimalla säätöjärjestelmän asetuksista. Rakenteiden tiiveyttä voidaan parantaa esimerkiksi tiivistämällä ikkunoita ja parvekeovia.
(Motiva 2020.)
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5 ILMANVAIHTO
Ilmanvaihdon lämpöenergian kulutukseen vaikuttavat ilmamäärät ja ilmanvaihdon järjestelmät. Lämmöntalteenottojärjestelmän hyödyntäminen voi vähentää ilmanvaihdon lämmönkulutusta yli puolet verrattuna tavalliseen poistoilmanvaihtoon. Hyvin suunniteltu tehokas ilmanvaihto ehkäisee home- ja kosteusvaurioiden syntymisen.

5.1 Ilmanvaihdon tarkoitus
Toimiva ilmanvaihto on tärkeä osa rakennuksen sisäilmanlaatuun vaikuttavista
tekijöistä. Ilmanvaihto voi olla painovoimainen tai koneellinen. Ilmanvaihdon mitoituksesta on laissa säädetyt määräykset Rakennusmääräyskokoelman osiossa
D2. Nykyisin taloista täytyy rakentaa mahdollisimman tiiviitä, energiaa kuluttavien
ilmavuotojen vuoksi, joten ilmanvaihto täytyy hoitaa koneellisesti. Kaikkiin uusiin
rakennuksiin tuleekin koneellinen tulo- ja poistoilmalaitteisto, joka varustetaan
lämmöntalteenottolaitteella (LTO). (Motiva 2020.)

Lämmöntalteenottolaite vähentää ilmanvaihtokoneiston energian kulutusta ottamalla poistettavasta ilmasta talteen lämpöenergiaa, jolla lämmitetään ulkoa tulevaa ilmaa. Energiatehokkaaseen ilmanvaihtoon vaikutetaan myös oikeanlaisella
ilmanvaihtolaitteiston suunnittelulla, jossa otetaan huomioon rakennuksen käyttötilanteet sekä vuodenajat, käyttötilanteisiin vaikuttaa rakennuksessa kulloinkin
oleva. (Motiva 2020.)

5.2 Käyttöveden lämmitys
Lämpimän käyttöveden energiankulutukseen vaikuttavat käytetyn veden määrä,
putkiston eristystaso ja käyttövesiverkostoon liitetyt lämmityslaitteet. Käyttöveden
voi lämmittää esimerkiksi puulla, sähköllä tai aurinkoenergialla. Suosituin on sähköllä toimiva lämminvesivaraaja. (Motiva 2020.)
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6 ILMAN VAIHTUMINEN RAKENTEISSA
Diffuusio tarkoittaa sitä, että vesihöyrypitoisuus tasaantuu, eli vesihöyry siirtyy ilmassa tai materiaalin huokosissa suuremmasta kohti pienempää. Rakenteessa
diffuusio suuntautuu yleensä lämpimästä tilasta kylmempään ja sisältä ulospäin.
Konvektio eli ilman sisältämä vesihöyry siirtyy ilmavirtauksen mukana. Ilma virtaa
alenevan kokonaispaineen suuntaan huokoisten ja ilmaa läpäisevien aineiden ja
rakennusosissa olevien rakojen läpi.
Kondensoituminen, eli ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy vedeksi, kun ilman suhteellinen kosteus on suurempi, mitä ilman lämpötilaa vastaava kylläisyyskosteus.
Se saavuttaa kastepisteen, ts. höyry on kylläistä. Esimerkkinä kylmä ikkunapinta
tai kattopelti tai lämpimässä tilassa oleva eristämätön kylmävesijohto.
Vaikka ilmanvaihtojärjestelmä olisi höyrypuhdistettu, myös seinärakenteiden tulee olla sellaisia, että niiden läpi ei pääse tapahtumaan lämmön (ilmavuoto) kosteuden ja epäpuhtauksien siirtymistä (konvektio).
Käytännössä konvektiota tapahtuu erityisesti puuseinissä olevien ilman epätiiveyskohtien kautta, joka johtuu lähes aina rakennusvaiheessa epätiiviiksi jääneen höyryn- tai ilmansulkukerroksen asennuksesta, erityisesti ikkunoiden ja
muiden aukkojen ympäristössä.
Höyryn tai ilmansulku tulee asentaa tiiviisti seinän yli ja liittää ilmatiiviisti ikkunoiden ja ulko-ovien karmeihin, jolloin myös aukkojen ympärillä olevat eristeet jäävät
ilman / tai höyrynsulun taakse suojaan.
Kun konvektion toteutuminen on estetty oikein asennetulla ilmansulkurakenteella
(tiiviisti asennettu kartonki tai muovi), ei myöskään diffuusio voi siirtää vesihöyryä
asunnon sisältä puurakenteisen seinän ja yläpohjan rakenteiden läpi siinä määrin
kuin aiemmin. Monesti sekoitetaan konvektio ja diffuusio, jos yläpohjarakenteessa ja seinäeristeenä käytetään muovikalvoa, kosteus ei pääse poistumaan.
Taloa voi verrata tällöin termospulloon.
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7 ENERGIATEHOKAS EKO-TALO

7.1 Lämmitysmuodon valinta
Suoraan ei voi sanoa mikä lämmitysmuoto sopii kenellekin parhaiten. Se riippuu
monesta eri tekijästä. Tulee ottaa huomioon talon sijainti, rakennusmateriaalit ja
miten järjestelmät toimivat yhteen keskenään. Kuitenkin paras ratkaisu on se,
josta aiheutuu pienimmät kustannukset koko elinkaarensa aikana. Elinkaarella
tarkoitetaan hankintaa, käyttöä ja käytöstä poistoa. Monesti kalliiden järjestelmien suuri hinta saattaa ja pitkä takaisinmaksuaika saattaa säikäyttää. Koskaan
ei tiedä tarkalleen, mihin suuntaan sähköenergian hinta kehittyy. Esimerkiksi hintakehitys on ylöspäin, sähköveroa nostetaan jne. Toinen asia on laitteiden kestävyys ja varaosien saannin turvaaminen jatkossa. Järkevintä on valita kultainen
keskitie eli kompromissi hinnan ja suorituskyvyn väliltä.
Lämmitysjärjestelmän valintaa suunniteltaessa, kannattaa ne miettiä omiin tarpeisiin sopiviksi. Haluaako edetä pienillä hankintakustannuksilla? Haluaako käyttövarmuutta ja pitkäikäisen järjestelmän kalliimmalla hinnalla? Seuraava askel on
laittaa suunnittelija töihin ja pyytä ehdotuksia eri toteutusmahdollisuuksista, sekä
niiden hinnat kokonaisuudessaan; alkuinvestointi, vuosikustannukset, takaisinmaksuaika l. elinkaarikustannukset. Tärkeää on lisäksi, että ymmärtää mitä ne
tarkoittavat. Asennusten tekoon kannattaa valita sertifioidut asentajat.

7.2 Matalaenergiatalo
Matalaenergiataloja rakennetaan tänä päivänä enenemissä määrin. Matalaenergiatalon ideana on rakentaa talosta niin tiivis, että sen lämmittämiseen tarvitaan
mahdollisimman vähän ulkopuolista maksullista energiaa. Jotta toimiva talotekninen ratkaisu saadaan aikaan, tarvitaan siihen tarkkaa suunnittelua. Kaikki alkaa
talon paikan valitsemisesta. Talo kannattaa rakentaa niin, että aurinko paistaa
mahdollisimman pitkään ja niin että se on tuulelta suojassa. Isot ikkunat kannattaa sijoittaa etelään päin, näin saadaan hyödynnettyä auringon lämpöenergia ja
valo tekee säästöä sähkölaskussa, kun ei tarvitse pitää valoja koko ajan päällä.
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” Matalaenergiatalojen energiankulutus perinteiseen pientaloon verrattuna on
noin puolet ja passiivienergiatalon vain noin neljännes. ” (Kodin energia-opas
2020.)

7.3 Energiatehokkaita ratkaisuja
Energiaa saadaan säästettyä monella tavalla energiatehokkaiden rakennusratkaisuiden lisäksi. Hyviä vaihtoehtoja, joita kannattaa harkita ennen talon rakentamista ovat ilmalämpöpumput(ILP) , Ilma-vesilämpöpuput(UVLP), aurinkokeräimet ja maalämpöpumput. Lisäksi talon rakennusmateriaalit kannattaa valita tarkkaan. Talon sijoitus vaikuttaa moneen asiaan. Esimerkiksi sillä on merkitystä rakentaako talon maantieteellisesti Etelään vai Pohjoiseen. Nämä vaikuttavat rakennusmateriaalien valintaan myöskin. Lisäksi on tärkeä miettiä kunnallistekniikan saatavuutta, jos lämmitysmuodoksi valitsee kaukolämmön.
Talon ollessa vanha ja haluaa uudistaa sitä energiatehokkaammaksi, alle on listattu muutamia asioita, mitkä vaikuttavat energiansäästöön. (Motiva 2020)
Esimerkkejä korjaustoimenpiteistä ja arvioituja säästöjä:
Toimenpide

Arvioitu energiansäästö

Ikkunoiden vaihto/lisälasi

10-15 %

Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän säätö

10-20 %

Lämmön talteenotto

15 %

Lisäeristäminen (seinät ja katto)

15-20 %

Lämmönjakokeskuksen, öljylämpökattilan jne. uusiminen

10-20 %

Sähkölämmityksen vaihtaminen maalämpöön

50-65 %

Ilmalämpöpumpun asennus huoneistokohtaista sähkölämmi- 25 %
tystä täydentämään
Vedenkulutuksenvähentäminen:
Vettä säästävät suihkujen ja hanojen suuttimet ja sekoittimet.
Vuotojen korjaus. Huoneistokohtaiset vesimittarit.
(Motiva 2012.)

10 %
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8 LÄMPÖPUMPUN TOIMINTAPERIAATE

Kuvio 12. Lämpöpumpun toimintaperiaate

Lämpöpumpun toimintaperiaate (kuvio 12) Lämpöpumpussa on höyrystinpiiri ja
lauhdutinpiiri. Otetaan esimerkki: kylmäaine, jonka lämpötila on +5 C, höyrystetään höyrystimellä. Kylmäainehöyry puristetaan kompressorilla, jolloin höyryn
lämpötila nousee 90 asteeseen, lauhdutinpiirissä kylmäaineen lämpötila laskee
+30 asteeseen antaa tuotetun energian lämpönä ulos ja kylmäaine muuttuu nesteeksi takaisin paineenalennusventtiilin läpi kuljettuaan. Kompressorissa tapahtuu adiabaattinen prosessi eli lämpöä ei siirry tapahtuman kohteena olevaan aineeseen(kylmäaine) eikä poistu siitä. Eli lämpöenergian määrä on vakio ja paine
kasvaa. Kyseistä tapahtumaa kuvataan adiabaattisella prosessilla.

Adiabaattinen prosessi (tai isokalorinen prosessi) on lämpöopissa tapahtuma,
jossa lämpöä ei siirry tapahtuman kohteena olevaan aineeseen tai poistu siitä.
Toisin sanoen adiabaattisen prosessin lämpöenergian muutos on nolla.
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Adiabaattiselle prosessille:

(1)

missä
P on paine
V on tilavuus
γ on adiabaattivakio (isentrooppivakio). Ideaalikaasulle γ = 5 / 3.

(2)
on moolinen lämpökapasiteetti vakiopaineessa ja

moolinen

lämpökapasiteetti vakiotilavuudessa
on kaasun vapausasteiden lukumäärä (3 yksiatomiselle kaasulle, 5 kaksiatomiselle kaasulle).

Adiabaattiselle prosessille myös:
(3)
missä T on lämpötila

8.1 Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumppu toimii siten että ilmasta otetaan lämpöenergiaa ja se siirretään
talon sisälle. Ilmalämpöpumpun toimintaperiaate on samanlainen kuin jääkaapin.
Jääkaapin sisällä oleva lämpö sidotaan kompressorin avulla höyrystimessä kiertävään kylmäaineeseen ja vapautetaan lauhduttimen kautta jääkaapin ulkopuolelle. Eli kun ilmalämpöpumppua käytetään kesällä viilentämiseen eli jäähdytetään sisäilmaa, se toimii täysin vastaavasti. Kun taas sillä lämmitetään sisäilmaa,
toiminta muutetaan automaation avulla päinvastoin. Ilmalämpöpumppu koostuu
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sisäyksiköstä, ulkoyksiköstä ja kompressorista. Ulkoyksikkö kerää lämpöenergiaa ulkoilmasta ja sitoo energian kylmäaineeseen. Kun kylmäaine puristetaan
kompressorilla, kylmäaineen lämpötila ja paine nousevat. Sisäyksikkö luovuttaa
lämpöenergian lauhduttimen kautta sisäilmaan.

Ilmalämpöpumpusta saadaan suurin rahallinen hyöty silloin kun se asennetaan
toimimaan suoran sähkölämmityksen rinnalle. Tällöin säästyy n. 20 – 35 % lämmityssähkön määrästä. Tähän vaikuttaa ilmalämpöpumpun sijoitus, talon tiiveys,
sisä- ja ulkoyksikön välimatka sekä oikein mitoitettu laitteisto. Lämmitysjärjestelmä kannattaa säätää siten, että pumppu toimii ensisijaisena lämmittimenä.
Vasta sitten, kun pumpun tuottama lämpö ei enää riitä, kytkeytyvät patterit päälle.
(Ympäristöministeriön säädöskokoelma 2020.)

Ilmalämpöpumppu on myös mukavuustekijä, siitä saa apua helteellä kun se tuo
viilennystä taloon viilennystoiminnolla. Lisäksi ilmalämpöpumppu puhdistaa huoneilmaa ja poistaa siitä epäpuhtauksia. Normaali huonepöly kerääntyy pumpun
suodattimiin, jolloin näkyvää pölyä kertyy vähemmän tasopinnoille. Nykyajan
pumpuissa on pestävät suodattimet, jotka puhdistetaan puolen vuoden välein.
Ajatellaan että lämpöpumppu vie säästöt kesällä viilennykseen käytettäessä. Ilmalämpöpumppua viilennykseen käytettäessä koko kesäaja, sen sähkönkulutus
rahassa on noin 50 euroa.

Ilmalämpöpumppu on toimiva ratkaisu ja hyvä valinta taloa rakennettaessa. Ilmalämpöpumppujen huono maine johtuu 90 % siitä, että se on sijoitettu väärin tai
sitä ei osata käyttää oikein. Esimerkiksi ilmalämpöpumpun sisäyksikkö voi olla
automaattiasetuksella, jolloin se alkaa viilentämään ilmaa silloin kun takkaa lämmitetään. Yleensä ilmalämpöpumpun ostajalle annetaan perehdytys pumpun oikeaoppiseen käyttöön, mutta ostajan velvollisuus on tutustua käyttöoppaaseen.
Pumppua valittaessa sisä- ja ulkoyksikön paikat täytyy valita ammattilaisen
kanssa. Ulkoyksiön sijoitus kannattaa valita siten, että paikka on suojassa puista
putoavilta lehdiltä ja tarpeeksi korkealla maasta. Valmistajat myyvät puusta tehtyjä suojia ulkoyksiköille. Ulkoyksikön paikkaa valittaessa on huomioon otettava
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myös kondensiovesi, jota ilmalämpöpumppu tuottaa täydellä teholla viilennettäessä jopa 7 dl/h.
Tyypillisimmät omakotitaloon asennettavat pumput ovat kokoluokaltaan 5 kW tai
6 kW. Talon ollessa kaksikerroksinen tai pinta-alaltaan suuri ja pohjaratkaisultaan
sokkeloinen, voidaan tarvita useampia sisäyksikköitä.

Ilmalämpöpumppua valittaessa kannattaa kiinnittää huomio COP-arvoon (COP,
Coefficient Of Performance). COP-arvo kertoo, kuinka tehokkaasti kulutettu sähköenergia saadaan muutettua lämpöenergiaksi. Se vaihtelee 3-5 välillä ja siihen
vaikuttaa suuresti ulkoilman lämpötila. Kylmässä lämpötilassa COP-arvo on pienempi ja lämpimässä suurempi. Parhaimpien pumppujen COP arvo -25 °C:ssa
on noin 2. Eli yhden kilowattitunnin sähkönkulutuksella saadaan 2 kWh lämpöenergiana ulos. Esimerkiksi pohjoisessa asuttaessa kannattaa valita sellainen
pumppu minkä COP-arvo on suuri kovilla pakkasilla. Laitteen valmistajalta saa
kuvaajan, josta näkee COP-arvon eri lämpötiloilla. VTT tekee testejä Suomessa
myynnissä oleviin ilmalämpöpumppuihin, niistä saadaan puolueetonta tietoa eri
merkeistä ja malleista. VTT:n testistandardissa mitataan laitteen lämpöteho ja
hyötysuhde -30 °C asteen välein ylöspäin sulatusjaksot huomioiden.

Kuvio 13. Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö (Ilmalämpöpumput 2020)
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Kuvio 14. Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö, alla astia kondensiovedelle (Ilmalämpöpumput 2020)

8.2 Ilma-vesi lämpöpumppu

llma-vesi-lämpöpumpun hankinta on otollisinta ennen kaikkea, kun kokonaisenergiankulutus on lähtötilanteessa vähintään 25 000 kWh, ilma-vesi-lämpöpumppu liitetään lattialämmitykseen, käyttövedenkulutus on melko vähäistä, kun
sää pysyy lauhana.
Ilma-vesilämpöpumppu sopii hyvin rakennuksiin, joihin ei pysty asentamaan
maalämpöjärjestelmää. Se on yleensä edullisempi investointi kuin maalämpöjärjestelmä – mutta vähemmän ilmaisenergiaa antava. Ilma-vesilämpöpumppu toimii erinomaisesti matalalämpöisen lämmönjakojärjestelmän yhteydessä. Paras
vaihtoehto on vesikiertoinen lattialämmitys, mutta järjestelmään voidaan kytkeä
myös vanhat vesipatterit, kunto- tai ilmakonvektorit huomioiden. Ilmakiertoinen
lattialämmitys tai ilmalämmityskanavisto liitetään järjestelmään erillisen lämmönvaihtimen kautta. (Ilmalämpöpumput 2020.)
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Vanhassa rakennuksessa ilma-vesilämpöpumpun voi kytkeä olemassa olevan
lämmitysjärjestelmän tueksi. Tällöin esimerkiksi öljy- tai puukattila lämmittää rakennuksen kaikkein kylmimmillä keleillä ja muulloinkin tarvittaessa tukee ilmavesilämpöpumppua. Ilma-vesilämpöpumpun käyttömahdollisuudet vanhassa rakennuksessa vaihtelevat kohdekohtaisesti. (Motiva 2020.)

Ulkoilman ja lämmönjakoverkoston lämpötilat vaikuttavat huomattavasti ilma-vesilämpöpumppujenhyötysuhteeseen ja lämpötehoon. Pohjois-Suomessa sijaitsevan rakennuksen energiansäästöpotentiaali on yleensä suurempi kuin Etelä-Suomessa sijaitsevan. Toisaalta taas ilma-vesilämpöpumpun hyötysuhde huononee
samaa tahtia olosuhteiden kylmenemisen kanssa. Ilma-vesilämpöpumppu antaa
noin puolet vähemmän tehoa –20 asteessa kuin +7 asteessa, jossa laitteiden
tehot yleensä ilmoitetaan ns. nimellisteho, standardin EN14511 mukaan, COParvo.

Yleensä ilma-vesilämpöpumppu koostuu ulko- ja sisäyksiköstä. Ulkoyksikkö sisältää lämpöä keräävän höyrystimen, kompressorin ja automatiikan ohjauslaitteita. Sisäyksikössä on lämpöä luovuttava lauhdutin ja vesivaraaja. Lisäksi myynnissä on malleja, joissa koko laitteisto asennetaan sisätiloihin. Tällöin ulkoseinään täytyy tehdä ilmanottoja poistoaukot. Sisälle asennettavien ilma-vesilämpöpumppujen asentamisessa tulee erityisen tarkasti noudattaa valmistajan ohjeita.
(Ilma-vesilämpopumppu-hankintaopas 2020.)

8.2.1

Ilma-vesi-lämpöpumpun energian säästömahdollisuudet

Keski-Euroopassa suositut ilma-vesilämpöpumput eivät ole vielä saavuttaneet
vahvaa markkinaosuutta Suomessa. Otollisissa kohteissa vuotuinen suorituskyky yltää kuitenkin jopa lähelle maalämpöä. Elvari-sähkölämmityksen tehostamishanke on tutkinut ilma-vesilämpöpumppujen (UVLP) hankinnan kannattavuutta ja energiansäästöä sähkölämmitystaloissa. Kyselytutkimukseen vastasi
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46 kohdetta, joista 23 kohteen energiansäästö saatiin laskettua. 14 kohdetta oli
öljylämmitteistä ja yhdeksän sähkölämmitteistä pientaloa. (Motiva 2020.)

Kyselytutkimuskohteiden lähtötilanne
• Kulutus ennen ilma-vesilämpöpumpun asennusta oli keskimäärin 25 847
kWh/a.
• Keskimääräinen talon pinta-ala oli 160 m².
Kohdekohtainen säästö
• 3 750–17 000 kWh/a – keskimäärin 9 824 kWh/a eli 38,0 prosenttia kokonaiskulutuksesta.
• Keskimääräinen investointi 36 kohteessa oli 8 250 euroa (5 500–14 000 euroa).
• Takaisinmaksuaika oli noin seitsemän vuotta.
• Vuotuinen säästö oli 1 179 euroa, kun sähkön hinta oli 0,12 €/kWh.
• Kokonaiskulutus pieneni 17–52 prosenttia.
Sähkölämmityskohteissa lähtökulutus oli 25 875 kWh/a. Saavutettu energiansäästö oli 8 203 kWh/a eli keskimäärin 31,7 prosenttia.

Öljylämmityskohteiden energiankulutus oli 25 818 kWh/a. Kertynyt säästö oli 11
445 kWh/a eli 44,3 prosenttia (hyötysuhde 80 prosenttia). Vanhojen kattiloiden
hyötysuhde on vuosittain tätä pienempi, mutta toisaalta vanhasta kattilasta säteilevää hukkalämpöä voidaan hyödyntää tilojen lämmitykseen hieman enemmän
lämmityskauden aikana. (Motiva 2015.)

Elvari-hankeessa tutkittiin yhdeksää pilottikohdetta, joista osassa myös mitattiin
lämmitys- ja käyttöveden kulutusta energiamittareilla. Näin ollen piloteista saatuja
energiatietoja voi pitää tarkempina kuin kyselytutkimuksen kohteita. Elvarin pilottikohteiden kokonaisenergiankulutus ennen ilma-vesilämpöpumpun asennusta
oli 25 130 kWh/a. Toteutunut säästö oli 9 920 kWh/a eli noin 39,5 prosenttia kokonaiskulutuksesta.
Tutkituissa taloissa kokonaisenergiankulutus oli keskimäärin noin 26 000 kWh
ennen ilma-vesilämpöpumpun hankintaa. Kokonaisenergiankulutus sisältää ta-
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loussähkön, käyttöveden ja tilojen lämmitykseen käytetyn energian. Keskimääräinen energiansäästö oli noin 9 200 kWh, mikä vastaa noin 37 prosentin vähennystä kokonaisenergiankulutuksessa. (Motiva 2020.)
Lämpökerroin (COP) 2 tarkoittaa, että laite kuluttaa sähköä yhden kilowattitunnin
ja antaa lämpöä kaksi kilowattituntia. Hyötysuhde on tällöin 200 prosenttia. Tutkittavissa kohteissa lämpökerroin oli noin 1,4 – 3 vuodessa. Parhaissa tuloksissa
ilma-vesilämpöpumpun lämpö ajettiin lähes kokonaisuudessaan lattialämmityspiireihin, ja käyttövesi lämmitettiin erikseen sähköllä. (Motiva 2020.)

8.3 Lämpökerroin eli COP-arvo
Lämpöpumpun tehokkuutta mitataan lämpökertoimella, joka on saadun lämmitystehon suhde tarvittavaan sähkötehoon. Niinpä lämpökertoimella 3 saadaan jokaista 1 kW:n sähkötehoa kohti lämpötehoa 3 kW. Vastaavasti energiamäärinä
mitattuna saadaan jokaista kulutettua sähköenergiaa 1 kWh kohti lämpöä 3 kWh.
Erotus otetaan esimerkiksi juuri maasta. Lämpökerroin riippuu lämpöpumpun
ominaisuuksien takia melko voimakkaasti lämpötiloista lämmönoton (lämmönlähteen) puolella ja lämmön käytön (lämmitysjärjestelmä) puolella. Edullista on mahdollisimman korkea lämmönoton lämpötila ja mahdollisimman matala lämmön
käytön lämpötila. Lämpöpumpun kannalta parhaat lämmönjakotavat ovat siten
lattialämmitys ja ilmalämmitys. Lattialämmityksessä lämmitysputkiston veden
lämpötila on vähän yli 30 °C. Ilmalämmityksen vaatima ilman lämpötila riippuu
ilmavirrasta, joka taas riippuu rakennuksen lämmöntarpeesta lattia m² kohti. Joskus valmistajat ilmoittavat korkeitakin - jopa yli 4 – lämpökertoimia(COP). Nämä
kuitenkin ovat edullisimpiin olosuhteisiin. Nämä eivät pohjoisissa olosuhteissa
kuitenkaan lähes koskaan toteudu. Lisäksi pitää muistaa, että olosuhteet vaihtelevat vuoden aikana, samoin lämpöpumpun toiminta-arvot. Tärkein aika on suurimman lämmön tarpeen aika eli talvikausi. Toiminta-arvot tulisikin ilmoittaa keskimääräisissä olosuhteissa. Tarkasti vertailukelpoisia arvoja saadaan vain normien mukaan tehdyillä laboratoriomittauksilla. Tarkoitukseen on laadittu euroop-
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palainen normi (EN255). Tavallinen taso vuotuiselle keskimääräiselle lämpökertoimelle eli vuosilämpökertoimelle vaihtelee normaaleissa käyttöolosuhteissa arvon 3 molemmin puolin. (Aittomäki, Haapalainen, Kianta & Simppala, 1999, 149.)

8.4 Poistoilmalämpöpumppu
Lämpöpumppu(PILP) hyödyntää huoneistosta poistuvan ilman lämpöenergiankiinteistön tuloilman, vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen.
Lämpöpumppu lämmittää ilmalämmityksen ilmaa ja mahdollisesti myös käyttövettä. Tällainen lämpöpumppu on usein valmis ilmalämmityskeskus, joka sisältää
kaiken tarvittavan, käyttövesivaraaja mukaan lukien. Hyvin suunniteltu ja rakennettu ilmalämmitys on viihtyisyydeltään korkeatasoinen. Lämpöpumppu toimii tasaisissa olosuhteissa, jotka antavat itse lämpöpumpulle korkean lämpökertoimen. Koska kuitenkin vain osa lämmöstä tulee lämpöpumpusta, on vuotuinen
säästö verrattuna suoraan sähkölämmitykseen 50-60%.
Poistolämpöpumput ovat ilmalämpöpumppua tehokkaampia, mutta myös kalliimpia. Niillä voidaan tuottaa rakennuksen lämmitysenergian tarve lähes kokonaan,
varalle tarvitaan toinen lämmitysmuoto. Poistoilmalämpöpumpun sijoittaminen
huoneistossa on tärkeää, jottei lattialämmitysverkostoon tulisi liian pitkiä putkivetoja. Jos vedot ovat pitkiä tästä seuraa lämpöhäviötä ja poistoilmalämpöpumpun
hyötysuhde laskee.
Jos Pohjoismaiden kaikkiin omakotitaloihin asennettaisiin poistoilmalämpöpumppu, alueen kokonaisenergiankulutus laskisi 43 %. Tämä tarkoittaisi kuntaja valtiotasollakin valtavia energian säästöjä. Ilmanpuhtauteen tällä on myönteinen vaikutus. Ruotsalaisen SIS Miljömärkningin tutkimuksen mukaan typpioksidipäästöt laskisivat noin 30 %, Hiilivetypäästöt 80 % ja hiilidioksidipäästöt
35%.(sis 2020.)

Energiankulutukseen voi vaikuttaa paljon huomioimalla optimaalisen huonelämpötilan ja lämpimän veden kulutuksen. Tutkimusten mukaan yhden asteen sisälämpötilan nosto lisää lämmityskustannuksia noin 5 %.
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9 MAALÄMPÖ
Maalämpö on maaperään varastoitunutta auringon lämpöenergiaa ja geotermistä
energiaa. Maalämpö on puhdasta, uusiutuvaa lähienergiaa. Lämpöpumpputekniikan avulla sitä voidaan käyttää rakennusten ja käyttöveden lämmitykseen. Kesällä maalämmön lähteenä toimivaa energiakaivoa voidaan käyttää myös kiinteistön viilentämiseen. Maahan asennettava lämmönkeruuputkisto eli keruupiiri
voidaan kaivaa vaakasuoraan pintamaahan, upottaa vesistöön tai upottaa kallioon porattuun reikään. Kallioon porattua reikää kutsutaan lämpökaivoksi, energiakaivoksi tai maalämpökaivoksi, ja se on lämmönkeruupiirin toteutustavoista
yleisin. Lämpökaivo sopii pienellekin tontille ja on energiansaannin kannalta tehokkaampi kuin vaakapiirit.
Lämmönkeruuputkistossa kiertää jäätymätön, ympäristöystävällinen nesteliuos
eli maaliuos, johon maaperässä varastoitunut lämpö sitoutuu. Maalämpöpumpun
höyrystimessä tätä lämpöä otetaan talteen kylmäaine. Maalämpöpumpun toimintaperiaate on samanlainen kuin jääkaapin – jääkaapista lämpöä siirretään ympäröivään huonetilaan, kun maalämpöpumppu taas siirtää lämpöä maaperästä talon lämmitysjärjestelmään ja lämpimään käyttöveteen. Maalämpöpumppu koostuu kahdesta lämmönvaihtimesta/lämmönsiirtimestä: höyrystimestä ja lauhduttimesta, kompressorista, paisuntaventtiilistä sekä kylmäaineesta, jonka olomuodon muutoksiin lämpöpumpputekniikka perustuu. Lämmönkeruuputkistossa kiertävä maaliuos tulee toiseen maalämpöpumpun kahdesta lämmönvaihtimesta,
höyrystimeen, jossa se kohtaa maalämpöpumpun jääkylmän kylmäaineen – kylmäaine höyrystyy. Kaasuuntunut höyry ajetaan kompressoriin, joka puristaa sen
korkeaan paineeseen lämmittäen kaasun. Lämmitetty kaasu ohjataan maalämpöpumpun toiseen lämmönvaihtimeen, lauhduttimeen, jossa lämmitettävä kiertovesi jäähdyttää kylmäaineen nesteen ja kaasun seokseksi vapauttaen lämmön
talon lämmitysjärjestelmän käyttöön sekä käyttöveden lämmitykseen. Kylmäaine
johdetaan paisuntaventtiiliin, jossa kylmäaineen paine laskee tehden siitä jälleen
täysin nestemäistä. Höyrystimessä prosessi alkaa uudestaan kylmäaineen kohdatessa lämpimämmän maaliuoksen. Vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän
avulla lämpöpumpun tuottama lämpöenergia jaetaan rakennuksen tiloihin lämpöpattereiden, lattialämmityksen tai ilmalämmityksen kautta. Lämmin käyttövesi
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lämmitetään varaajassa ja johdetaan kiinteistön käyttövesijärjestelmään. Parhaimman hyötysuhteen maalämpöpumpusta saa, kun lämmönjako toteutetaan
lattialämmityksellä tai muulla matalalämpöisellä tavalla. Lattialämmityksessä menoveden lämpötila on matalampi (28–40 astetta) kuin esimerkiksi patterilämmityksessä, jossa menoveden lämpötila voi olla 35–60 astetta. Patterilämmitys ei
kuitenkaan sulje pois maalämpöä, sillä maalämpöpumpuilla voidaan tuottaa jopa
60-asteista vettä luotettavasti. (Gebwell 2020.)

9.1 Maalämpö omakotitaloon
Esimerkiksi nelihenkisen perheen 200 neliön uuden omakotitalon, jonka huonekorkeus on 2,5 metriä, lämmitykseen kuluisi 15000 - 20000 kWh ja lämpimän
käyttöveden kulutukseen 5000 kWh vuodessa. Arvioitu kokonaislämmitysenergian tarve olisi täten 20000– 25000kWh. Täystehomitoituksessa kohteeseen todennäköisesti asennettaisiin 7 kW maalämpöpumppu, osatehomitoituksessa 5
kW maalämpöpumppu. Omakotitalon maalämpöjärjestelmän hinta vaihtelee
asennuksesta riippuen 15 000 – 25 000 euron väliltä. Hinta koostuu pumpusta,
tehosta riippuen 5000 – 9000 euroa. Lisäksi keruuputkiston ja lämmönjakolaitteiden kustannukset. Lämmönkeruuputki maksaa 1,5–2 euroa/metri. Käyttökustannukset sen sijaan ovat edulliset, koska ainut energiaa kuluttava osa on itse kylmäainetta kierrättävä lämpöpumppu. (Sulpu 2020.)
Saneerauskohteiden lämmitysenergian tarve lasketaan nykyisestä energiakulutuksesta: esimerkiksi 1000 liltraa öljyä vastaa noin 6 500 – 9 500 kWh hyödynnettyä lämmitysenergiaa (lämmitysöljyn energiasisältö on 10 kWh/l, ja öljykattilan
hyötysuhde 65 – 95 %). (Gebwell 2020.)
Suuren kiinteistön sähkölämmityksen säästöillä maalämpöinvestoinnin takaisinmaksuaika on kohtuullinen ja investointi hyvin kannattava. Kiinteistön koko ei rajoita maalämpöjärjestelmää, jos tarvittava lämmönkeruujärjestelmä saadaan sijoitettua rakennuksen läheisyyteen. (Sulpu 2020.)
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10 KAUKOLÄMPÖ
10.1 Toimintaperiaate
Asiakkaat ottavat kaukolämmön vastaan lämmönjakokeskuksessa. Lämmönjakokeskus siirtää lämmön kaukolämpöverkosta asiakkaan rakennuksissa oleviin
lämmönjakolaitteisiin, kuten pattereihin tai ilmanvaihtoon. Lämmönjakokeskus
lämmittää asiakkaille käyttövettä juuri asiakkaiden tarpeen mukaan.
Lämmönjakokeskukset ovat tehdasvalmisteisia kokonaisuuksia, jotka ovat toimintavarmoja ja pitkäikäisiä. Laitteiden tilantarve on pieni, koska kattiloita, varaajia tai polttoainevarastoja ei tarvita. Asiakkaiden laitteiden huoltotarve on tyypillisesti pieni. Lämpö siirretään asiakkaille kuumana vetenä maan alle, useimmiten
katuihin ja kevyen liikenteen väyliin sijoitetussa kaksiputkisessa kaukolämpöverkossa. Lämmönjakokeskuksesta kaukolämpöverkon vesi palaa jäähtyneenä takaisin tuotantolaitokseen uudelleen lämmitettäväksi. (Kaukolämpö 2020.)

Kuvio 15. Kaukolämmön havainnekuva (Kaukolämpö 2020)

Kaukolämpöön liittyminen on helppoa. Alkuun pääset ottamalla yhteyttä paikalliseen kaukolämpöyritykseen. Sieltä saat apua ja ohjeita liittymisen kaikkiin vaiheisiin. Kaukolämpöasiakas tekee kaukolämpöyrityksen kanssa kirjallisen lämpösopimuksen. Kaukolämpöyritys ja asiakas sopivat yhdessä rakentamisaikataulun ja
suunnittelevat liittymisjohdon reitin. Asiakkaan LVI-suunnittelija laatii kaukolämmityssuunnitelman, jonka mukaan asiakas voi pyytää tarjoukset urakoitsijoilta ja
lämmönjakokeskusten toimittajilta. Jotkut kaukolämpöyritykset tarjoavat avaimet
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käteen -palvelua, jolloin yritys vastaa asiakaslaitteiden hankinnasta ja asennuksesta. Kaukolämpöyritys tarkastaa uusien kaukolämpölaitteiden suunnitelmat,
mitoitukset ja asennukset sekä opastaa laitteiden käytössä. (Kaukolämpö 2020.)

10.2 kaukolämmön tuotanto
Tehokas kaukolämmön tuotanto, erityisesti sähkön ja lämmön yhteistuotanto sellaisenaan vähentää ympäristökuormitusta ja ilmastovaikutuksia. Kaukolämmön
ylivoimainen energiatehokkuus ja ympäristömyönteisyys perustuvat erityisesti siihen, että kaukolämmitys hyödyntää hukkaan menevää lämpöenergiaa, joka syntyy sähköntuotannon yhteydessä, teollisuus- yms. prosessien jätelämpönä tai
kaupungeissa. Yhteistuotanto on miltei kaksi kertaa tehokkaampaa verrattuna
erilliseen sähkön ja lämmön tuotantoon. Kaukolämpöä tuotetaan myös erillisissä
lämpökeskuksissa. Silloin käytetään lisääntyvässä määrin uusiutuvia polttoaineita. Suuremmissa yksiköissä esimerkiksi puun polttaminen on tehokkaampaa
kuin hyvin pienissä yksiköissä. Samasta polttoaineesta saadaan enemmän energiaa hyötykäyttöön. Kaukolämmitys on osa yhdyskuntatekniikkaa; se vähentää
merkittävästi paikallisia päästöjä ja lisää asuinympäristömme viihtyvyyttä. Energiantuotannolla onkin erityinen vastuu ympäristö- ja ilmastovaikutusten hallinnassa. Monet kaukolämpöyritykset ovat sertifioineet yrityksen ympäristöä kuormittavia toimintoja. Näillä toimenpiteillä taataan jatkuva ympäristöasioiden kehittäminen ja ympäristön huomioiminen kaikessa toiminnassa. Ympäristönsuojelun
kehittämistä kuvataan ympäristöraporteissa, joita julkaistaan vuosikertomusten
yhteydessä tai erillisinä raportteina. (Kaukolämpö 2020.)
Voimalaitosten ja lämpökeskusten savukaasujen puhdistukseen investoidaan
ympäristöluvan vaatimusten mukaisesti. Savukaasut johdetaan jopa yli sata metriä korkeisiin savupiippuihin, jotka vielä osaltaan laimentavat päästöjä. Jatkuvatoimisilla ilman laadun mittauksilla varmistetaan viime kädessä terveellinen
elinympäristö. (Kaukolämpö 2020.)
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11 LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN ELINKAARI
Useissa lämmitysjärjestelmissä on komponentteja, joita joudutaan todennäköisesti uusimaan järjestelmän pitoaikana. Toisaalta lämmitysjärjestelmän korvaaminen uudella samanlaisella ei ole yleensä niin laajamittainen hanke kuin sen
rakentaminen uudiskohteeseen on. Joissain lämmitysmuodoissa vaihteluväli laitemallien välisessä eliniässä on varsin suurta. (Energiatehokaskoti 2020.)

Lämmitysmuotojen ja niihin kuuluvien osien odotettuja elinaikaodotuksia ja uusimisen hinta-arvioita:
•

Pellettikattila 20–30 vuotta, pellettipoltin 10–15 vuotta (uusinta n. 1000€)

•

Kaukolämpö/lämmönvaihdin 20–30 vuotta (uusinta noin 5 000–6 000€)

•

Maalämpöpumppu 15–30 vuotta, kompressori 10–15 vuotta (uusinta noin
2 000–3 000€)

•

Ilma-vesilämpöpumppu 10–20 vuotta, kompressorin uusinta noin 1 500€

•

Poistoilmalämpöpumppu 20–30 vuotta, kompressorin uusinta noin 1
000–2 000€

•

Ilmalämpöpumppu 10–20 vuotta

•

Öljylämmityskattila 20–30 vuotta, öljysäiliö, öljypoltin 10–15 vuotta
(uusinta noin 1 000€)

•

Kiertovesipumppujen ikä noin 20–30 vuotta

•

Lämmitysvesivaraajat 15–30 vuotta

•

Käyttövesivaraaja 10–20 vuotta

•

Huonetermostaatit 10–20 vuotta

•

Patteriventtiilit 10–20 vuotta

•

Vesikiertoinen patteriverkko 40–50 vuotta

•

Vesikiertoinen lattialämmitysputkisto 30–50 vuotta
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12

AURINKOENERGIA TALON ENERGIALÄHTEENÄ

Aurinkoenergia on ilmaista energiaa. Sitä on tarjolla lähes rajattomasti. Kehittyneen teknologian ansiosta energiaa saadaan kerättyä talteen pienilläkin valomäärillä. Maahan säteilee puolessa tunnissa yhtä paljon energiaa kuin mitä ihmiskunta käyttää vuodessa. Aurinkopaneeleilla tuotettua sähköä voidaan käyttää
missä tahansa, muun muassa valaistuksen, kodinkoneiden ja muiden sähköä
käyttävien laitteiden virransyöttöön. Sähkölämmitteisissä omakotitaloissa aurinkosähköä voidaan käyttää lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottoon. Vesikiertoisella lämmitysjärjestelmällä varustetuissa taloissa aurinkosähköä voidaan käyttää veden lämmittämiseen sähkövastuksen avulla.
Asuintalossa aurinkopaneeleita voidaan sijoittaa lähes mihin tahansa pinnalle.
Aurinkokennot voidaan kiinnittää ikkunalasiin, jossa äärimmäisen ohut kenno
imee auringonvalosta ihmissilmälle näkymätöntä infrapunasäteilyä. Kalvo on lähes kokonaan läpinäkyvä. Infrapunasäteilyn energia muutetaan sähköksi. Aurinkokennot voidaan upottaa myös talon kattotiileihin. Pihapäällyste voidaan tehdä
tänä päivänä aurinkokennoista. Kenno päällystetään kestävällä lasilla jolloin sitä
voidaan käyttää piha- tai katukivenä. Nämä kennot kestävät autonkin painon. Aurinkokennot ovat yleistymässä kovaa vauhtia. (Energysage 2020.)

12.1 Aurinkopaneelit veden lämmitykseen

Aurinkoenergiaa on käytännöllistä hyödyntää vedenlämmityksessä joka kotitaloudessa joko täydentämään olemassa olevaa järjestelmää tai lisäämään uusia
käsitteitä energian optimoimiseksi. Täysin riippumatta siitä, minkä tyyppinen lämmitysjärjestelmä tai energianlähde on parhaillaan käytössä.
Myös katon suuntauksella on roolinsa. Kerääjät voidaan sijoittaa jopa itään tai
länteen suuntaavalle alueelle. Lämpimän veden tarpeeseen vaikuttaa tietenkin
käyttäjien määrä ja tottumukset. Keskimäärin lämpimän veden käytön tarve on
noin 50 l henkeä kohti päivässä. Helppo ja turvallinen tekniikka: Kerääjän tumma
alue muuntaa auringonvalon lämmöksi. Lämpö imeytyy lämmönsiirtonesteeseen
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ja kuljetetaan pumpun avulla putkia pitkin varastointitankkiin. Tankin hyvä eristyssuoja estää lämmön karkaamista harakoille, joten illalla ja jopa seuraavanakin
päivänä on auringolla lämmitettyä vettä käytettävissä. (Promecon 2020.)

12.2 Aurinkolämpö

Aurinkolämpöjärjestelmää voi periaatteessa käyttää kaikissa asuinrakennuksissa. Nykyisen järjestelmän täydentäminen on aina mahdollista. Katon (jolle kerääjät asennetaan) suunta tulisi mieluiten olla etelään. Poikkeama idän tai lännen
suuntaan ei ole este, mutta tulee ottaa huomioon järjestelmän kokoa/paneelien
lukumäärää suunniteltaessa. Verrattuna lämminvesijärjestelmään täytyy kerääjiä
olla tuplamäärä ja myös suurempi varaaja on välttämätön.

12.3 Aurinkokeräimet
Auringonsäteilyn lämpöenergiaksi muuttavaa laitetta kutsutaan aurinkokeräimeksi. Aurinkokeräinten tehtävänä on kerätä aurinkoenergia ja muuttaa se
lämmöksi keräimen absorptiopinnan avulla, josta lämpö voidaan johtaa absorptioputkistossa virtaavaan väliaineeseen ja edelleen joko välivarastoon tai suoraan
käyttöön. Aurinkokeräimiä, joita omakotitaloissa käytetään, on kaksi eri päätyyppiä, tasokeräimet ja tyhjiöputkikeräimet (Promecon 2020.)

Kuvio 15. Aurinkolämpöjärjestelmän havainnekuva (Made-in-china 2019)
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12.4 Tasokeräin
tasokeräin on Suomessa yleisempi käytössä oleva aurinkokeräintyyppi, vaikkakin
tyhjiöputkikeräimet ovat yleistymässä kovaa vauhtia. Sen toiminta perustuu siihen että auringonsäteily kerätään mustan absorpiopinnan avulla. Keräin on hyvin
eristetty lämmön johtumisesta aiheutuvien lämpöhäviöiden estämiseksi. Hyviä
eristeitä ovat esimerkiksi lasivilla ja alumiinifolio. Abrosorptiolevyn alla kulkee putkisto jossa virtaa lämpöä siirtävä aine, yleensä vesi-glykoli seos. Vesi on hyvä
aine lämmönsiirtymisen kannalta ja glykoli estää veden jäätymisen pakkasella.
Lämmönsiirtonesteestä lämpö siirretään lämmönsiirtimen kautta varaajan veteen. Jäähtynyt lämmönsiirtoneste palautuu kiertoon pumpun avulla uudelleen
lämmitettäväksi. Putkiston mitta tulisi suunnitella mahdollisimman lyhyeksi lämpöhäviöiden minimoimiseksi. Alla kuvassa tasokeräimen läpileikkaus:

Kuvio 16. Tasokeräin (Aurinkokauppa 2020)
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12.5 Aurinkolämmitys Suomen olosuhteissa

Aurinkokeräimet voivat tuottaa suuren osan kiinteistön lämmitys- ja käyttövedestä. Oikein asennettu ja mitoitettu järjestelmä antaa ilmaista energiaa Suomessakin suuren osan vuodesta. Vain Marras - Tammikuu ovat käytännössä tuottamattomia kuukausia.
Tyhjiöputkikeräin sopii pohjoisen olosuhteisiin erityisen hyvin, koska tyhjiö eristää
auringosta saatavan lämmön hyvin putken sisälle ja tuotettu lämpö saadaan kerättyä talteen. Tasokeräimeen verrattuna lämpimän veden tuotto alkaa nopeammin kylmissä olosuhteissa, jolloin lämmön saanti on tärkeää. Hukkalämpö on tyhjiöputkikeräimissä huomattavasti pienempää kylmässä. Kesällä tasokeräin tuottaa enemmän lämpöä, mutta silloin se ei ole niin tarpeellista, koska silloin myös
tyhjiöputkikeräin tuottaa ylimääräistä energiaa.

Kuvio 17. aurinkokeräimen tuotto vuositasolla (Novafuture 2020)

Aurinkolämmöllä ei voida Suomen leveysasteilla kattaa koko lämmitystarvetta,
mutta hyvin mitoitetulla järjestelmällä voidaan tuottaa noin 60 % lämpimän käyttöveden tarpeesta ja 10 – 15 % lämmityksestä. (Novafuture 2020.)
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12.6 Tyhjiöputkikeräimet
Tyhjiöputkikeräimessä lämmönkeruuputkisto on sijoitettu kahden lasin ja tyhjiön
sisälle, joka toimii erinomaisen hyvänä lämmöneristeenä. Lämpöä ei johdu eikä
konvektiivista lämmönsiirtoa tapahdu. Säteilylämmönsiirto on ainut tapa, jolla keräimestä poistuu lämpöä ja tämäkin tulee merkittäväksi vasta, kun keräimen absoptiopinnan lämpötila nousee yli 300 celsiusasteen. Tyypillisesti tyhjiöputkikeräinten lämpötilat ovat kuitenkin n. 150 - 250 °C, joten keräimestä säteilemällä
poistuva lämpöenergia on erittäin vähäistä. Hyvän lämpöeristyksensä takia ulkolämpötilalla ei ole suurta merkitystä keräimen toiminnan kannalta, ja se toimiikin
yhtä hyvin niin pakkaskelillä kuin kesähelteellä. Tyhjiöputkikeräimillä pystytään
saamaan lämpöä helmikuusta marraskuuhun. Lisäksi tyhjiöputkikeräimillä pystytään hyödyntämään ns. hajasäteilyä, joka on ilmakehän molekyyleistä heijastunutta auringonsäteilyä. Tyhjiöputkikeräin pystyy vastaanottamaan auringonsäteilyä joka puolelta. Tyhjiöputkikeräimissä on säteilyn vastaanottavaa pinta-alaa
enemmän verrattuna samankokoiseen tasokeräimeen, tämä mahdollistaa korkeammat lämpötilat kuin tasokeräimellä ja paremman lämpöerityksen.
Tällöin tyhjiöputkikeräin toimii korkeilla lämpötiloilla erinomaisella hyötysuhteella.
Tyhjiöputkikeräimillä saavutetaan n. 60 % hyötysuhde, joka on 20 – 30 % parempi
kuin tasokeräimillä. (Aurinkokauppa 2020.)
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Tyhjiöputkien huoltamisen sanotaan olevan hyvin helppoa, korjaus tapahtuu
vaihtamalla vain uusi putki tilalle, Borosilikaattilasista valmistetut putket kestävät
iskuja. Tyhjiöputkien arvioitu toimintaikä vähintään 25 vuotta.

Kuvio 18. Tyhjiöputken toimintaperiaate (Novafuture 2020)
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Kuvio 19. U-puken rakenteen havainnekuva (Alibaba 2020)

Kuvio 19. Tyhjiöputkikeräimet tehtaan katolla (Kone-glans 2020)
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13 E-LUKU
” Rakennuksen E-luku Uusien rakentamismääräysten myötä energiatehokkuuden keskeiseksi vaatimukseksi on noussut rakennusten kokonaisenergiankulutus, jota varten lasketaan energialuku eli E-luku. E-luku muodostuu rakennukseen ostetun energian määrästä ja energiamuodon kertoimesta.

Uusiutuvan energian, kuten maalämmön tai pellettien käyttäminen talon lämmitykseen alentaa tehokkaasti E-lukua. E-lukua on lisäksi mahdollista pienentää
hyvällä lämmöneristyksellä, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla, hyvillä ikkunoilla
ja ovilla sekä talon koolla ja kerrosluvulla. Jos rakennuksen tarvitsemasta sähköenergiasta osa tuotetaan omalla tontilla esimerkiksi auringon tai tuulen avulla,
niin tämä tuotanto hyvitetään laskennassa. Rakennus, jolla on pieni E-luku, säästää energiaa ja siten myös euroja. E-luku tarvitaan sekä rakennuslupaa että tulevaisuudessa myös energiatodistusta varten.” (Kodin Energiaopas, 2020.)
Toisaalta, nykyisen E-luvun laskentaperiaate ja erityisesti energiakertoimet ovat
herättäneet paljon keskustelua. Laskentamenetelmässä on myös ristiriitaisuuksia ja painotuksia, jotka eivät välttämättä ohjaa tekemään energiatehokkaita kokonaisratkaisuja. Alla olevassa kuvassa on esitetty laskentaan mukaan otettavia
energiatarpeita ja –lähteitä. Samaa laskentaperiaatetta käytetään myös energiatodistuksissa.
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13.1 OSTOENERGIAN energiankulutuksen taseraja
Energiamuotojen
TILOJEN ENERGI-

TEKNISET

ANTARVE

JÄRJESTEL-

Lämmitys

MÄT

lämmitysenergia

Jäähdytys

kertoimet:
-sähkö 1,2

jäähdytysenergia

Ilmanvaihto

sähkö

Käyttövesi

järjestelmähäviöt
ja -muunnokset

sähkö

-kaukolämpö 0,5

kaukolämpö

-kaukojäähdytys

kaukojäähdytys

0,4

polttoaineet

-fossiiliset poltto-

uusiutuvat ja uusiutumattomat

Valaistus
Kuluttajalaitteet

aineet 1,0
-rakennuksissa
käytettävät uusiutuvat polttoaineet
0,5

Kuvio 20. Ostoenergian kulutuksen taseraja

Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan keskeisiä sitoumuksia ovat kasvihuonepäästöjen vähentäminen 20%, uusiutuvien energianlähteiden osuuden
nostaminen 20% energian loppukulutuksesta sekä ohjeellisena energiatehokkuuden parantaminen 20% vuoteen 2020 mennnessä. (Toolilainen, 2020) Tähän
tavoitteeseen pääsemiseksi on annettu siis useita direktiivejä. Miten tämä tulee
toteutumaan sen näemme tulevaisuudessa. Asiassa on varmasti menty eteenpäin ja mennään kovaa vauhtia koko ajan, mutta kiire tulee jotta tavoitteet saavutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Kaikki tämä on saanut alkunsa 10
vuotta sitten Suomessa käynnistyneestä rakennusten energiatehokkuuden parantamista ja rakentamista ohjaavien säädösten muutostyöstä. Tavoitteena on
pienentää rakennusten aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.
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13.2 EU-direktiivit

Taustalla on myös monia EU-direktiivejä

Rakennusten

Uusiutuvien energialähteiden

energiatehokkuusdirektiivi

edistämistä koskeva direktiivi

(EPBD)

(RES)

2030 tavoitteet
-Kasvihuonekaasupäästöjen

vähentämi-

Rakennustuoteasetus (CPR)

nen vähintään 40 %

- Ennergiatehokkuuden parantaminen 20
%
Energiatehokkusdirektiivi

Ekosuunnittelu- ja tuotemer-

(FED)

kintädirektiivit

Kuvio 21. EU-direktiivit
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14 RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI (EPBD)
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2018/2002,
annettu 11. päivänä joulukuuta 2018

14.1 Tavoite
EU:n tasolla rakennusten energiankäyttöä säädellään muun muassa rakennusten energiatehokkuusdirektiivillä (EPBD-direktiivi, Energy Performance of Buildings, 2002/91/EY). Tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta koko energiaketjussa energiantuotannosta, sen siirtoon, jakeluun ja loppukäyttöön. Energiatehokkuus on otettava huomioon aina kun tehdään energiajärjestelmiä koskevia
päätöksiä.
Ennusteiden mukaan vuonna 2030 primäärienergian kulutus on 1 887 miljoonaa
öljytonnia vastaava energiamäärä (Mtoe) ja loppuenergian kulutus on 1 416
Mtoe.Tavoiteitteellinen vähennys, jonka suuruus on 32,5 prosenttia, johtaa vastaavasti 1 273 Mtoe:hen ja 956 Mtoe:hen vuonna 2030. Uuden direktiivin tavoite
on saman luonteinen kuin unionin vuodeksi 2020 asettama tavoite. Jäsenvaltioita
vaaditaan täyttämään koko velvoitekaudelta 2021–2030 kumulatiivinen loppukäytön energiansäästö, joka vastaa vähintään 0,8 prosentin uusia vuotuisia säästöjä, loppuenergian kulutuksesta. Kuluttajien energiankäyttöön tehostamistavoitteeksi on asetettu 1,5 % vuodessa.

Direktiivin yhtenä tavoitteena on saada

koko EU:n rakennuskanta nollaenergiatasolle vuoteen 2050 mennessä. (Motiva
2020)

14.2 Korjausrakentamisen merkitys
Tämä on yksi niistä toimenpiteistä, joilla EU pyrkii saavuttamaan vuodeksi 2050
tavoitteeksi asetetun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 80–95 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna. Komissio vaatii tiukan kansallisen raportoinnin edistymisestä vuosina 2020, 2030, 2040 ja 2050. Kustannustehokkaimmat energiankäytön tehostustoimet kasvihuonekaasupäästöjen osalta löytyvät varmasti talotekniikasta.
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14.3 Rakennusautomaatio
Direktiivi määrää, että kaikki suuret (yli 290 kW) rakennukset varustetaan rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmillä (direktiivissä käytetty termi) vuoteen 2025
mennessä. Asuinrakennuksille tämä on vapaaehtoista, muille pakollista. Lisäksi
direktiivissä kuvattu rakennusautomaatiojärjestelmän määrittely on niin vaativa,
ettei moni käytössä oleva järjestelmä täytä sen vaatimuksia:
•

kyettävä jatkuvasti seuraamaan, kirjaamaan ja analysoimaan energian
käyttöä sekä säätämään tarpeen mukaan energian käyttöä

•

pystyttävä tekemään vertailevaa analyysiä rakennuksen energiatehokkuudesta (benchmarking), havaitsemaan muutokset rakennuksen teknisten
järjestelmien energiatehokkuudessa ja ilmoittamaan niistä rakennuksen
teknisestä hallinnoinnista vastaavalle henkilölle

•

mahdollistettava kommunikointi toisiinsa yhteydessä olevien rakennuksen
teknisten järjestelmien kanssa ja muiden rakennuksen sisäisten laitteiden
kanssa sekä yhteensopivuus rakennuksen teknisten järjestelmien välillä
riippumatta valmistajakohtaisesta teknologiasta (Motiva 2020.)

14.4 Talotekniikka
EPBD -direktiivin artiklat 14 ja 15 käsittelevät lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien
tarkastuksia. Uusitussa direktiivissä on tehty merkittäviä muutoksia tarkastuksia
kokevissa vaatimuksissa.
Tarkastuksia koskeva tehonraja on nostettu lämmitysjärjestelmien osalta 20
kW:sta 70 kW:iin ja ilmastointijärjestelmien kohdalla 12 kW:sta myös 70 kW:iin.
Samalla tarkastusten laajuutta on muutettu oleellisesti. Aiemmin tarkastuksia
koskevat vaatimukset koskivat lämmitysjärjestelmien kohdalla lähinnä mitoitustilannetta lämmönkehityksen ja lämmitystarpeen osalta. Ilmastointijärjestelmien
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tarkastuksissa painotettiin jäähdytystehon mitoitusta jäähdytystarpeen kannalta
(Motiva 2020.)

14.5 Tarkastukset
Nykytilanne:

Aiemmin (EPBD 2010/31/EU) tarkastukset koskivat vain lämmityskattiloita ja
ilmastointia.
•

Lämmitysjärjestelmän

tehokkuuden

ja

tarkastukseen

mitoituksen

on

kuuluttava

arviointi

lämmönkehittimen

verrattuna

rakennuksen

lämmitysvaatimuksiin, ja siinä on tarkasteltava tarvittaessa lämmitysjärjestelmän
tai yhdistettyjen tilojen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien valmiutta optimoida
toimintakykynsä tyypillisissä tai keskimääräisissä toimintaolosuhteissa.
• Ilmastointijärjestelmien osalta on tarkastuksessa arvioitava direktiivin mukaan
(artikla

15) ilmastointijärjestelmän 1) tehokkuus ja mitoitus verrattuna

rakennuksen

jäähdytysvaatimuksiin

ja

2)

tarkasteltava

tarvittaessa

ilmastointijärjestelmän tai yhdistetyn ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmän
valmiutta

optimoida

toimintakykynsä

tyypillisissä

tai

keskimääräisissä

toimintaolosuhteissa. (Motiva 2020.)

14.5.1 Tarkastuksen mahdollinen sisältö

• Tarkastuksessa arvioidaan järjestelmien osien kunto, toimivuus ja kunkin
järjestelmäkokonaisuuden energiatehokkuus. Tarkastus kannattaa suorittaa
lämmitysjärjestelmien osalta lämmityskaudella ja jäähdytysjärjestelmien osalta
jäähdytyskaudella.
• Tarkastukseen kuuluu silmämääräinen lämmitys- ja/tai ilmastointilaitteiden sekä
niiden toiminnan arviointi ja niitä tukevat tarpeelliset mittaukset.
• Tarkastuksesta luovutettaisiin järjestelmän omistajalle tai haltijalle todistus,
jossa esitettäisiin tarkastuksen tulokset ja johtopäätökset.
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• Tarkastuksen yhteydessä järjestelmän omistajalle annettaisiin neuvoja
mahdollisista energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä. Neuvot eivät
velvoita järjestelmien omistajia toimimaan niiden mukaisesti.
•

Todistus

em.

tehdystä

tarkastuksesta

ehdotetaan

toimitettavaksi

perustettavaan tietokantaan. (Motiva 2020.)

14.5.2 Lämmitysjärjestelmien tarkastukset

Lämmitysjärjestelmien tarkastuksissa tarkastetaan mm. seuraavia:
•

Lämmönkehittimen (kattilat, lämpöpumppu jne.) puhtauden sekä siihen

liittyvän

lämmitysjärjestelmän

mitoituksen

ja

toiminnan

tarkastus

lämmitystarpeeseen peilaten
•

Lämmönsiirtojärjestelmän eristysten tarkastus

•

Huonelämpötilojen

tavoitelämpötilojen

pysyvyystarkastus

indikoimassa

verkoston tasapaino tilannetta ja säätöjen toimivuutta. (Motiva 2020)

14.5.3 Ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmän yhdistelmät

Ilmanvaihdon

ja

lämmitysjärjestelmän

yhdistelmien

(ns.

ilmalämmitys)

tarkastuksissa tarkastetaan mm. seuraavia:
• Lämmönkehittimen (kattilat, lämpöpumppu jne.) puhtauden sekä siihen liittyvän
ilmalämmitysjärjestelmän mitoituksen ja toiminnan tarkastus vuorokautiseen
lämmitys ja ilmanvaihtotarpeeseen peilaten
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• Ilmanvaihtokoneen ja siihen liittyvän lämmöntalteenotto-osan puhtauden,
energiatehokkuuden ja toiminnan tarkastus
• Lämmön- ja ilmansiirtojärjestelmän eristysten tarkastus
• Huonelämpötilojen tavoitelämpötilojen pysyvyys- ja säätöjen toimivuustarkastus
(Motiva 2020.)

14.5.4 Ilmastointijärjestelmien tarkastukset

Ilmastointijärjestelmien

(sis.

jäähdytystä)

tarkastuksissa

suositellaan

tarkastettavaksi mm. seuraavia:
• Jäähdytysenergian tuottoyksikön (jäähdytyskoneikko, siirrin tms.) mitoituksen,
toiminnan ja energiatehokkuuden tarkastus
•Passiivisten ylilämpökuormien hallintamenetelmien hyödyntämismahdollisuudet
• Lauhdelämmön, vapaajäähdytyksen, yö jäähdytyksen yms. hyödyntämistavan
käytön ja toiminnan tarkastus
• Jäähdytysenergian siirtoverkoston (esim. putket, kanavat) eristysten tarkastus
• Ilmastointijärjestelmän puhtauden ja tarpeenmukaisen toiminnan tarkastus
suhteessa tilojen käyttöasteeseen ja kuormitukseen
• Lämmön- ja jäähdytyksen talteenoton hyödyntämistavan käytön ja toiminnan
tarkastus
• Puhallinosien ominaissähkökulutuksen ja energiatehokkaan ohjaustavan
tarkastus (Motiva 2020.)

14.5.5 Tarkastuksiin liittyvät oletukset

• Pakolliset tarkastukset oletetaan tehtävän samanlaisina viiden vuoden välein
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• Tarkastusvelvoite on määritetty järjestelmän nimellisteho –arvona, jota ei
yleensä ole valmiiksi laskettuna ja joka voi olla vaikea selvitettävä järjestelmien
omistajille. Uusien rakennusten suunnittelun yhteydessä tarkastusrajana
käytettävä nimellistehon arvo tulisi kirjata energiaselvitykseen
• Oletus on, että tarkastusten yhteydessä löydettäisiin niin säätöä, huoltoa tai
puhdistusta vaativia kohteita kuin myös uusimista tai korjauksia vaativia kohteita

-

Keskitettyihin

energiajärjestelmiin

liitetyissä

kohteissa

(kaukolämpö,

kaukokylmä, kaasu, sähkö) korostuvat erilaiset säätötoimenpiteet.

- Kiinteistökohtaisissa järjestelmissä (biopolttoaineet, öljylämmitys) puolestaan
korostuvat huolto ja puhdistustoimenpiteet.

- Kaikissa järjestelmissä voi myös olla käyttöikänsä päähän tulleita osia, joiden
osalta tarkastus voi käynnistää lämmitysjärjestelmän korjauksen tai uusimisen.
• Tarkastusten perusteella 50–70 prosenttia rakennuksen omistajista oletetaan
toteuttavan suositellut toimenpiteet (Motiva 2020.)

14.6 LEED
LEED tulee sanoista Leadership in Energy and Environmental Design (johtajuus
energia- ja ympäristönsuunnittelussa). Se on huipputason järjestelmä tehokkaiden rakennusten ja kestävän kehityksen periaatteella toimivan ympäristön sertifiointiin.
Sertifioinnilla saadaan riippumaton, ulkopuolinen todistus siitä, että rakennuksen
tai alueen kehitysprojekti vastaa vihreälle rakentamiselle ja ympäristölle asetettuja korkeimpia tehokkuusvaatimuksia. LEED-sertifiointi on kansainvälisesti tun-
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nustettu merkki siitä, että rakennuksen tai alueen kehitysprojekti on ympäristövastuullinen, kannattava ja tarjoaa terveellisen asuin- ja työskentely-ympäristön
(Council of Green Building Finland 2020.)

14.7 BREEAM

”BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on brittiläinen vihreiden kiinteistöjen luokitusjärjestelmä. Järjestelmän on
luonut ja sitä kehittää paikallinen kiinteistöalan tutkimusorganisaatio. LEED:in tavoin BREEAM ohjaa rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä.
BREEAM tarkastelee rakennuksen ympäristövaikutuksia kiinnittäen huomiota
esimerkiksi johtamiseen, energian- ja vedenkulutukseen, käytettyihin materiaaleihin, maankäyttöön ja liikenteeseen. Näille tekijöille annetaan pisteytys, jonka
perusteella rakennukselle voidaan myöntää BREEAM-arvosana läpäisty, hyvä,
erittäin hyvä tai erinomainen.” (Council of Green Building Finland 2020.)
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15 ENERGIATODISTUS

Kuvio 22. Energiatodistus (Energiatodistus 2020)

Energiatodistuksen avulla on mahdollista vertailla rakennusten energiatehokkuutta erityisesti osto- ja vuokraustilanteissa. Energiatodistus perustuu ainoastaan rakennuksen ominaisuuksiin. Todistuksessa otetaan huomioon muun muassa eristys, ikkunat, ilmanvaihto ja lämmitys. Koska vertailun kohteena ovat rakennuksen ominaisuudet, asukkaiden energiankulutustottumukset eivät vaikuta
energialuokkaan. Energiatehokkuusluokan avulla kuvataan rakennuksen kokonaisenergian kulutusta asteikolla A–G. Energiatehokkuusluokan määrittää laskennallinen energialuku, joka koostuu rakennuksen vuotuisesta ostoenergian tarpeesta neliömetriä kohti. Laskennassa painotetaan erilaisia energiamuotoja kertoimilla, suosien uusiutuvia energiamuotoja. Energiatodistuksesta on luettavissa
myös laskennallinen energiankulutus ilman eri energiamuotojen painotuksia. Lisäksi vanhan kohteen todistuksesta on nähtävissä toteutunut energiankulutus.
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Energialuokkaa voi parantaa esimerkiksi lämmöneristystä lisäämällä, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla tai uusiutuvan energian käytöllä.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta. Energiatodistus sisältää myös huomioita
ja toimenpide-ehdotuksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi.
Energiatodistus on pakollinen kaikille rakennuksille, joille haetaan rakennuslupaa
sekä myytäville ja vuokrattaville pientaloille, jotka on rakennettu vuoden 1980 jälkeen. Voimassa oleva energialuokka on ilmoitettava julkisesti esille laitetussa
myynti- tai vuokrailmoituksessa. (Energiatodistus 2020)

Energiatodistukseen kuuluu seuraavat laskennat:
* Pinta-alat (seinät, ikkunat, ylä- ja alapohjat)
* U-arvot (rakennusosien lämmönläpäisykertoimet)
* Massiivisuus rakennuksen ominaisuuksien pohjalta
* Ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmän hyötysuhteet
* Lämpökuormat
* Uusiutuvan energian osuus
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16 EKOTALO

Ekotalot ovat trendi tänä päivänä. Niitä tehdään koska halutaan pitää energiankulutus minimissä ja olla mahdollisimman ekologisia. Tulevaisuudessa talot tulevat olemaan ekotaloja koska yleinen pyrkimys on mahdollisimman alhaiseen
energiankulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin. Ekotalo on rakennus, joka on ympäristön kannalta ekologinen, energiatehokas sen suunnittelun ja rakentamisen
kannalta. Energiankulutusta on suunniteltu mahdollisimman paljon, jotta vaikutukset ympäristöön saadaan minimoitua.

16.1 Ekotalon päämäärät

- vähentää rakennuksen energiankulutusta
- energiahäviön torjuminen
- talon rakentaminen tiiviiksi ja hukkalämmön minimointi
- veden käytön ja kierrätyksen säännöstely
- jätteiden kierrätys

16.2 Ekologisen rakentamisen tärkeys

Hyvin suunniteltu ja rakennettu ekotalo vähentää rakennuskustannuksia, säästää
rahaa, lisää asumismukavuutta, jotta meidän on elää ja työskennellä. Sisäilman
laatu paranee, saamme enemmän luonnonvaloa ja sisäilman lämpötila on sopiva
olosuhteisiin nähden. Ekotalot ovat tärkeitä, jotta voidaan vastata nykypäivän
tiukkeneviin normeihin ja olla vaarantamatta lastemme tulevaisuutta.
Laitteiden päivitys ekologisempaan suuntaan ei vain lisää asumismukavuutta. Lisäksi se antaa lisäarvoa asunnolle. Ostaisitko mieluummin talon, jossa on energiatehokas vesi-ilmajärjestelmä vai vanhanaikainen öljylämmitys?
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Uusiutuva energia tarjoaa puhdasta energiaa ilman päästöjä. Uusiutuvat energialähteet pitäisi ottaa käyttöön kodeissa ja teollisuudessa. Näitä energianlähteitä
ovat tuulivoima, vesivoima, aurinkovoima, ja maalämpö sekä turve, jota polttamalla saamme ilmaista energiaa. Meressä aaltojen liikkeen voisimme hyödyntää
levyillä, jotka liikkuvat aaltojen mukaan edes takaisin. Näin meriveden liike-energia voitaisiin muuttaa sähköksi.

Kuvio 23. rakennus, missä ilmainen uusiutuva energia on otettu tehokkaasti käyttöön (Energysage 2020)
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17 POHDINTA
Työn tarkoituksena on perehdyttää lukija eri lämmitysmuotoihin, matalaenergiatalon rakentamiseen ja kertoa pääpiirteittäin eri järjestelmien toiminnasta. Lisäksi
tavoitteena on antaa kuva ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja huomioimisesta
rakennusautomaation ja talotekniikan uudistamisen osalta, päästöjen vaikutusta
unohtamatta. Uudistettu EU-direktiivi on ajankohtainen, koska päästöjä vähentämällä elinympäristö voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen positiivisesti.
Opinnäytetyössäni onnistuin omasta mielestäni hyvin, vaikka alussa työ tuntui
hieman haastavalta. Työn tavoitteet saavutettiin, siihen auttoi oma työkokemus
alalta. Lähdetietoa opinnäytetyöhön oli hyvin saatavilla. Opinnäytetyön rajaaminen oli aluksi haastavaa, koska jouduin poistamaan siitä osan, jotta se ei menisi
liian laaja-alaiseksi. Lämmitysmuodoissa on esitelty nykyaikaisimmat, ei öljy- eikä
puulämmitystä. Opinnäytetyön kirjoittaminen tuntui mukavalta ja olisin halunnut
tuoda asioita vielä enemmän esille.
Ympäristön hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa talon lämmitysmuotoa valittaessa.
Uusiutuvan energian käyttö pienentää hiilijalanjälkeä tulevaisuutta ajatellen. Uudisrakentamisessa tulee ottaa huomioon rakennuksen lämmöneristävyys, ekologisten materiaalien käyttö, elinkaarikustannukset ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen.
Opinnäytetyössä käytetyt eri laitteistojen takaisinmaksuajat ovat suuntaa antavia.
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