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Johdanto 

Kiinteistöjen energiakuluja voidaan alentaa sekä energiansäästön että energian yksikkökustan-
nuksen alenemisen kautta. Oikeat säätö- ja käyttötapamuutokset yhdistettynä pieniin säätötek-
niikkainvestointeihin voivat tuoda 10-30 %:n kustannussäästön vuositasolla. Kiinteistön energi-
ankustannuksia pystytään – ääritapauksissa - pudottamaan jopa yli 70 % kun kaikki järkevät sääs-
tötoimet on toteutettu.  

Öljy- ja sähkölämmityskohteissa merkittävää lisäsäästöä saadaan myös uusiutuvan energian 
hyödyntämisellä lämmitysmuodon muutoksen tai lämmityksen täydentämisen kautta. Julkisella 
sektorilla tähän on vahva kannustus: valtio luopuu öljylämmityksestä omistamissaan kiinteistössä 
vuoteen 2025 mennessä. (Lähde: Ympäristöministeriö, 14.9.2017) 
 

Oppaan käyttäjälle 

Tämän oppaan aineisto on suunnattu pääasiassa sähkölämmitys- sekä öljylämmityskohteisiin – 
sekä pieniin, pientalokokoluokkaa oleviin kohteisiin, että suurempiin palvelukiinteistöihin. Tiedot 
on koottu Motivan sähkölämmityksen tehostamishanke ELVARIsta sekä muun muassa BUILD UP 
Skills -hankkeessa tuotetuista opetusmateriaaleista. Esimerkkejä on koottu ELVARI-hankkeen li-
säksi myös Motivan Energiatehokas koti -hankkeesta. Työssä on hyödynnetty myös energiatehok-
kuussopimuksissa ja energiakatselmuksissa koottua tietoa. 

Aineisto soveltuu sekä kiinteistön ylläpitäjälle ja huoltohenkilöstölle, että kiinteistön käyttä-
jille.  
 
  

http://www.ym.fi/fi-FI/Kohti_ilmastoviisasta_arkea_suunnitelma_%2844489%29
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1 Ohjeita kiinteistön käyttäjälle 

1.1 Sähkönkulutusta kannattaa seurata ja tarkkailla 

Sähkön tehokas käyttö kiinteistössä vaatii pientä paneutumista asiaan. Pelkällä huonelämpötilan 
ja sähkönkulutuksen seurannalla pääsee jo hyvään vauhtiin. Saat hyvin tarkkaa tietoa sähkönkäy-
tön määrästä ja sen ajoittumisesta esimerkiksi sähköyhtiöiden kulutuspalautepalvelusta interne-
tistä. Voit myös perehtyä kulutukseen lukemalaskutukseen perustuvasta sähkölaskusta, jos kulu-
tuspalautepalvelua ei ole käytössäsi.  

Säännöllinen sähkönkäytönseuranta vähentää odottamattomia yllätyksiä. Muutokset säh-
könkulutuksessa näkyvät verkkopalvelussa heti, ja voit nopeasti puuttua asiaan. Muutosten taus-
talla voi olla vaikkapa laiterikko tai jonkin laitteen unohtaminen päälle tai väärille asetuksille.  
 
Näin luet sähkönkulutustasi, opasvideo 
 
Sähkölämmityksen sähkönkulutus vaihtelee talvi- ja kesäkuukausien välillä suuresti. Eri vuosien 
kuukausittaiset kulutukset eivät yleensä juurikaan eroa toisistaan, kun huomioidaan ulkolämpö-
tilan erot lämmitystarpeeseen.  Ulkolämpötilaerojen aiheuttamat erot voidaan korjata laskennal-
lisesti (lämpötilakorjattu kulutus). kulutuksen seuranta on helppoa, mutta se edellyttää tutustu-
mista ja kiinnostusta asiaan sekä perehtymistä mistä kiinteistön kulutus muodostuu. Useiden koh-
teiden osalta kulutusseuranta kannattaa järjestää keskitetysti. Helpointa kulutusseuranta on jär-
jestää hyödyntämällä energiayhtiöiden sähköisiä palveluita. Suositeltava seurannan vähimmäis-
taso on kuukausittain tehtävä seuranta, mutta tehokkaimmin seuranta saadaan käyttöön, kun 
kulutusta analysoidaan säännöllisesti tuntitason mittauksen kautta. 
 
Vinkkejä: 

• Huonetilojen lämmitys voi muodostaa reilusti yli puolet vanhan rakennuksen energian-
kulutuksesta. Perehdy ongelmakohtiin, voit saavuttaa huomattavia säästöä. 

• Käyttöveden lämmitys ja erityisesti suihkujen virtaamat vaikuttavat herkästi energia-
kustannuksiin. 

• Kiinnitä huomiota huonetilojen lämmitykseen erityisesti keskitalvella ja kovilla pakka-
silla. 

• Selvitä mahdolliset energiansäästötoimet ja kirjaa ne ylös, se helpottaa jatkossa. 
• Laadi eri tyyppisille kiinteistöille ohjeet huomioiden erot kesä- ja talvikäytössä ja nou-

data niitä. Toimita ohjeet kaikkiin kiinteistöihin. 
• Seuraamalla kulutusta varmistat toimenpiteiden onnistumisen. 

http://www.youtube.com/watch?v=L8C85xk8YF8
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• Teetä kiinteistöön energiakatselmus tai laadituta energiatodistus. Etenkin energiakat-
selmuksesta saat valmiit ehdotukset kiinteistön energiankäytön tehostamiseksi, mutta 
myös energiatodistus sisältää ehdotuksia energiankäytön tehostamiseksi.  

 

1.2 Säädä ja käytä oikein 

Tärkeintä on asettaa ja pitää sisälämpötilat lämmitetyissä tiloissa suositusten mukaisina, käyttää 
ilmanvaihtoa tarpeen mukaan ja estää hallitsemattomat ilmavuodot.  

Pelkillä käyttötapamuutoksilla ja säädöillä voidaan kulutusta selvästi vähentää, joten pelkäs-
tään energiansäästämiseksi ei ole tarvetta tehdä varsinaisia investointeja.   
 
Vinkkejä sisälämpötilojen säätöön: 

• Alenna sisälämpötilaa, kun rakennus on tyhjillään työaikojen/aukioloaikojen ulkopuo-
lella. Alentamisen voi toteuttaa: koko rakennuksessa, huonetiloittain, lämmitysryhmit-
täin tai lämmönjakotavoittain. 

• Tarkkaile sisälämpötiloja huoneittain lämpömittarista ja säädä tarvittaessa. 
• Pidä pesu- ja wc-tilojen ovet kiinni, koska niissä on korkeampi lämpötilaa kuin muualla 

huoneistossa. 
• Pidä tuulikaapin molemmat ovet kiinni ja säädä sen lämpötila reilusti alle huonelämpö-

tilan. 
• Varmista säännöllisesti, että ilmankierto on vapaa pattereiden läheisyydessä. 

 

1.3 Ilmalämpöpumppujen käyttö 

Ilmalämpöpumpun optimaalinen käyttö muiden huonelämmittimien kanssa (sähköläm-
mitys/öljylämmitys) 

Ilmalämpöpumpun käyttö tukilämmityslaitteena varsinaisen sähkö- tai öljylämmitysjärjestelmän 
rinnalla alentaa lämmityskustannuksia. Lämmityskäytössä pumppu hyödyntää ulkoilman sisältä-
mää lämpöenergiaa. Ilmalämpöpumppu ei sovellu rakennuksen ainoaksi lämmityslaitteeksi, 
koska sen tuottama lämpöenergian määrä vähenee pakkasten kiristyessä ja lämpö ei yleensä leviä 
riittävästi kaikkiin tiloihin.  
 
Ilmalämpöpumpun energiatehokas käyttö, opasvideo 
 
Vinkkejä ilmalämpöpumpun käyttöön 

• Ilmalämpöpumppua käytetään aina ennen sähkö- tai öljylämmityspattereita sen pa-
remman hyötysuhteen takia (ilmalämpöpumppu 250 %, sähköpatteri 100 %). Patterit 
menevät päälle vasta, kun ilmalämpöpumpun teho ei yksinään riitä. 

• Säädä pattereiden asetusarvot 2–4 astetta alemmalle lämpötilalle kuin ilmalämpö-
pumpussa. Mikäli ikkunaveto on kylmän huonelämmittimen vuoksi häiritsevää, voit 
varovasti nostaa ikkunan alla olevan patterin lämpötilarajaa niin että patterin pinta py-
syy haaleana. 

http://www.youtube.com/watch?v=ocDt8tQbVVw
http://www.youtube.com/watch?v=ocDt8tQbVVw
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• Sekä pattereissa että ilmalämpöpumpussa on omat lämpötilan säätimet, joiden läm-
pötila-asteikoilla ja säätötarkkuuksilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Tar-
kista molemmat erikseen riippumattomalla lämpömittarilla. Voit myös todeta molem-
pien laitteiden olevan päällä tai pois päältä vaikkapa kädellä. 

• Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö sijaitsee ylhäällä katon rajassa (tai yläkerran por-
taikossa). Patterit sen sijaan ovat ikkunoiden alla lattian rajassa. Niiden termostaatit 
sijaitsevat lämmittimien alakulmassa, huonetilan kaikkein kylmimmässä paikassa. 

• Lattialämmityksen kanssa yhteiskäyttö onnistuu parhaiten, jos huonetermostaattia oh-
jataan joko aikaohjattuna jaksoissa ja lattia-anturin mukaan. Näin sekä ilmalämpöpum-
pun että lattialämmityksen yhteistoiminta on asumismukavuuden ja energiankäytön 
kompromissi. Paras sovellus tällaiselle on mm. päiväkodin wc-tilat tai koulun pesutilat, 
jossa lattia pidetään mukavan lämpimänä mutta samalla huonetilan lämmitys tehdään 
pääosin ilmalämpöpumpulla. 

 
Kun ilmalämpöpumpun lämpöteho ei enää yksin riitä huonetilojen lämmittämiseen, huoneläm-
pötila laskee. Tällöin pitää nostaa ilmalämpöpumpun asettelua reilusti haluttua huonelämpötilaa 
korkeammalle (25–30 asteeseen). Näin varmistetaan, että ilmalämpöpumppu toimii koko ajan 
eikä säädä tehoaan alaspäin, kun täydelle teholle mitoitetut huonelämmittimet alkavat myös läm-
mittää. Lisäksi palautetaan huonelämmittimien (pattereiden tai lattialämmityksen) asetukset ha-
lutulle huonelämpötilalle. Tällöin ilmalämpöpumpun ja huonelämmittimien ajojärjestys säilyy, ja 
huonelämpötila pysyy halutulla tasolla. 

Kaikkein kovimmilla pakkasilla kannattaa harkita ilmalämpöpumpun pysäyttämistä, ja huo-
nelämmittimien asettamista normaalille halutulle huonelämpötilalle. Uusimmilla ja laadukkaim-
milla ilmalämpöpumpuilla ”pakkasraja” saattaa olla jopa -30 astetta, joten kannattaa selvittää 
laitteen käyttöohjeesta tai laitteen myyjältä oikea toimintaohje kovien pakkasten aikana. 
 
Yleisohjeita ilmalämpöpumpulle 

• Älä peitä sisä- tai ulkoyksikön ilma-aukkoja, ilmatilaa on oltava reilusti myös laitteen 
ympärillä. 

• Pidä suodattimet puhtaina. Likaantuneet suodattimet laskevat laitteen suorituskykyä. 
Sisäyksikön karkeasuodatin tulee imuroida 1–2 kertaa kuukaudessa ja vaihtaa valmis-
tajan ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa sisäyksikön lämmönsiirtimelle (suodattimen 
alla) voi ruiskuttaa tarkoitukseen suunniteltua pesuainetta ja sen huuhteluun vettä oh-
jeiden mukaisesti. Myös ulkoyksiköltä on hyvä poistaa ajoittain ilmanottosäleikköön 
kiinnittyneet roskat. 

• Tarkkaile ulkoyksikön jää- ja lumitilannetta talven aikana, poista tarvittaessa kertynyt 
lumi ja jää varovasti esim. lumiharjalla. 

• Sijoita elektroniset laitteet vähintään metrin etäisyydelle pumpusta ja kaukosääti-
mestä. Kaukosäätimen toiminta saattaa häiriintyä myös elektronisesti ohjatusta loiste-
putkesta. 
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• Käytä kaukosäätimen lämpötilamittausta, jos sisäyksikkö on kaukana oleskelualueelta. 
Sijoita kaukosäädin niin, että se mittaa luotettavasti huonelämpötilaa. Älä pidä sää-
dintä lehtikasan alla tai lämmönlähteiden läheisyydessä. 

• Mieti kokonaisuus. Lämpöpumpun asennuksen yhteydessä kannattaa käydä jälleen-
myyjän tai muun asiantuntijan kanssa läpi koko talon lämmitys- ja ilmanvaihtojärjes-
telmä ja säätää se energiaa säästäväksi kokonaisuudeksi. 

 
Ilmansuodattimen puhdistaminen, opasvideo 
 
Ilmalämpöpumpulle voidaan myös hankkia tehopuhdistus, katso lisätietoja aiheesta kohdassa 
ilmalämpöpumpun puhdistus. 
 

Ilmalämpöpumpun lämmityskäyttö 

Yleensä lämpöpumppu on tukilämmitysmuoto varsinaiselle lämmitysjärjestelmälle kuten patteri-
, lattia- tai kattolämmitykselle. Jos muu lämmitysjärjestelmä on päällä samanaikaisesti, aseta var-
sinaisen lämmitysjärjestelmän sisälämpötilan asetusarvo 2–4 astetta ilmalämpöpumpun asetus-
arvoa matalammalle (käytännössä esim. patteritermostaatit 17–19 °C, lämpöpumppu 21 °C). Jos 
on mahdollista, alenna muun lämmitysjärjestelmän päivälämpötila-asetuksia.  
 

Ilmalämpöpumpun viilennyskäyttö 

Ilmalämpöpumpun käyttö tilojen viilennyksessä on yleisin viilennysratkaisu. Poistettava ylilämpö 
siirretään yleensä ulkoilmaan ja sitä ei tällöin hyödynnetä millään lailla.  Ilmalämpöpumppu on 
tehokas ja nopea viilennyslaite, siksi avainsana on tarpeenmukainen ja maltillinen käyttö.  
 

• Käytä ilmalämpöpumppua jäähdytykseen vain todellisen tarpeen mukaan. Kun raken-
nuksessa ei oleskella, laita pumppu pois päältä. 

• Älä anna auringon paistaa suoraan ikkunoista huoneeseen, kun on jäähdytystarvetta. 
Käytä markiiseja, verhoja tai sälekaihtimia. Huoneen jäähdyttäminen kestää kauem-
min, jos huoneen katto- ja lattiarakenteet lämpiävät.  

• Jotta viileys ei karkaa, pidä ikkunat, ovet ja muut luukut suljettuina. Hyödynnä yöajan 
viileyttä tuuletuksessa ja koneellisessa ilmanvaihdossa (suurin puhallusteho yöaikaan). 

• Yleensä jo asteen tai parin viilennys riittää tekemään sisäilman miellyttäväksi, koska 
huoneilmasta poistuu samalla myös kosteutta. 

 
Käyttövinkkejä viilennykseen (motiva.fi) 
  

http://www.youtube.com/watch?v=L8HUSOreCsc
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/ajankohtaista_nyt/viilenna_viisaasti_kesalla
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1.4 Lämmin käyttövesi  

Toimistoissa, kouluissa ja päiväkodeissa vedenkäytön painopiste on wc-pöntön huuhtelussa 
Wc-pöntön huuhtelun toistuvassa runsaassa käytössä kouluissa ja päiväkodeissa on suuri poten-
tiaali: Esim. 500 koululaisen koulussa, 1000-1500 wc-pöntön huuhtelua ja käsienpesua voivat ku-
luttaa vanhanaikaisilla wc-pöntöillä jopa 9 000-13 500 litraa päivässä eli 1 800-2700 kuutiota vuo-
dessa! Kaksoishuuhtelupöntöt voivat säästää yli 50% eli yli 900 – 1350 kuutiota vettä eli keski-
määrin noin 2700€ - 4050€) vuodessa! Jos wc-pönttöjä koulussa on 7-10 kappaletta ja yksi pönttö 
asennuksineen maksaa 400€, tulee wc-pönttöjen uusinnalle hintaa 2800€ - 4000€. Investoinnin 
takaisinmaksuajaksi tulee 0,7- 1,5 vuotta. 
 

• Vanhanmallisen wc-pöntön huuhtelu voi olla jopa 9 litraa 
• Uuden kaksoispainikkeella varustetun pöntön suuri huuhtelu noin 4-6 litraa 
• Uuden kaksoispainikkeella varustetun pöntön pieni huuhtelu 2,5-3 litraa 
• Säästöä tuovat myös liiketunnistinta hyödyntävät käsienpesualtaat 

 
Pitkät suihkut näkyvät lämmitysenergialaskussa 

• Veden virtaus 12 l/min: viiden minuutin suihku kuluttaa 60 litraa ja 20 minuutin 240 
litraa 

• Veden virtaus 18 l/min: viiden minuutin suihku kuluttaa 90 litraa ja 20 minuutin 360 
litraa 

 

1.5 Ilmanvaihto 

Ilmanvaihdon toimintaa tulee seurata säännöllisesti, jotta varmistetaan sen energiatehokas toi-
minta sekä sen kyky tuottaa hyvät olosuhteet rakennukseen. 
 

Painovoimainen ilmanvaihto 

Painovoimainen ilmanvaihdon toiminta perustuu kylmää ilmaa kevyemmän lämpimän ilman ylös-
päin virtaamiseen sekä ulko- sisäilman lämpötilaeron vaikutuksesta syntyvään paine-eroon. Pai-
novoimainen ilmanvaihto toimii paremmin kylminä vuodenaikoina, jolloin paine-ero on suurim-
millaan ja huonommin lämpimämpinä vuodenaikoina.  

Yleinen ongelma painovoimaisessa ilmanvaihdossa on vedontunne kylmänä vuodenaikana, 
mutta toisaalta lämpimänä vuodenaikana on tyypillistä, että tiloja joudutaan tuulettamaan ikku-
noiden kautta. Vedontunteen välttämiseksi erityisesti kylminä vuodenaikoina tulee muistaa sää-
tää korvaus- ja poistoilmaventtiilit pienemmälle. Lämmityskauden alkaessa tulee myös tuloil-
maikkunoiden venttiilit säätää talviasentoon. Kaikkia venttiileitä ei kuitenkaan tule missään ni-
messä sulkea edes kovimmilla pakkasilla, vaan osa venttiileistä on jätettävä auki, jotta varmiste-
taan tilojen riittävä ilmanvaihto. 

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ei ole poistoilman lämmöntalteenottoa, jolloin kaikki 
poistoilman sisältämä lämmitysenergia menee hukkaan poistoilman mukana.  



11 

 
 

Painovoimaisen ilmanvaihdon kohteessa on ilmanvaihdon toimintaa seurattava säätilojen 
mukaan ja muistettava säätää venttiileitä toiminnan ja tarpeen mukaan. Tyypillistä on, että kyl-
mänä vuodenaikana suljetut tai pahimmassa tapauksessa tukitut venttiilit unohdetaan avata ke-
sällä, jolloin ilmanvaihdon toiminta heikkenee entisestään.  

Tarpeen mukaan tuulettaminen ikkunoiden kautta tulee tehdä nopeasti ristivedolla. Ikku-
noita ei tule jättää auki pitkäksi aikaa kerrallaan. 
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2 Lämmityksen keskeisimmät tehostamiskeinot 

2.1 Lämmityksen tehostaminen 

Päiväkodeissa ja pienemmissä kunnan hallinnoimissa kiinteistöissä voi lämmitystapana olla suora 
sähkölämmitys toteutettuna pääosin sähköpattereilla. Kaukolämmitteistenkin päiväkotien wc-ja 
pesutiloissa on usein sähköinen lattialämmitys. 

Suuremmissa asuin- ja palvelukiinteistöissä sekä toimistorakennuksissa on usein kauko-
lämpö ja vesikiertoinen patteriverkko. Uudemmissa rakennuksissa voi olla lattialämmitys, erityi-
sesti pesutiloissa.  

Haja-asutusalueella vanhemmissa pientaloissa ja asuinrakennuksissa sekä suuremmissa pal-
velukiinteistöissä on usein öljylämmitys vesikiertoisella patteriverkolla.  

Rakennuksissa on jonkin verran edelleen käytössä myös vesikiertoisia sähkölämmityksiä.  
Oikeilla säädöillä, harkituilla investoinneilla ja automaation lisäämisellä voidaan näiden koh-

teiden energiankulutusta vähentää merkittävästi. Energiaa voidaan säästää sekä kiinteistö- että 
käyttäjätasolla. Tuloksena on pienempi energialasku ja pienemmät ympäristövaikutukset.  

Energiankäytön tehostamiseksi toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen määrä on suuri, ta-
pauskohtaisesti on kuitenkin aina erikseen mietittävä, millä eri vaihtoehtojen yhdistelmillä saa-
daan optimaalisin tulos.  
 

Keskeiset tehostamiskeinot Hyvä huomioida 
Sisälämpötilojen hallinta huoneittain, seu-
ranta erillisistä lämpömittareista 

Edellyttää lämpötilojen tarkkaa säätöä eri huo-
netilat huomioon ottaen sekä perehtymistä 
käyttötottumuksiin. 
(Linkki 3. Säädä ja käytä oikein) 

Lämmityksen ja ilmanvaihdon käyttötar-
peen mukainen käyttö ja säätö 

Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistus ja säätö 
tarvittaessa. 

Ilmalämpöpumppu Sopii suoran ja vesikiertoisen sähkölämmityk-
sen tai öljylämmityksen rinnalle. 

Käyttövesivaraajan lämpötila-asetukset 
(jos kyseessä ei ole kaukolämpö) 

Suositus 55-60 astetta. Jos lämpö loppuu nor-
maalikäytössä, lämpötilaa on syytä nostaa. 

Laitesähkönkäyttö  Tärkeimpiä ovat mm. energiatehokas valaistus 
ja valmiustilojen hallinta, laitevalinnat sekä 
käyttäjien opastus (sammuta laitteet, kun niitä 
ei käytetä). 

Tiivis ja hyvin eristetty rakennus Kun rakennusta kunnostetaan, on tärkeää huo-
mioida energiatehokkuuden parantaminen.  
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Suoran sähkölämmityksen tehostamiskeinot 
Keskeiset tehostamiskeinot Hyvä huomioida 
Sisälämpötilojen alentaminen keskitetysti 
paikalla-/poissa kytkimellä 

Edellyttää kytkintä tai sen asentamista sekä 
säännöllistä poissaoloa työpäivien, viikonlop-
pujen tai loma-aikojen aikana. 

Sisälämpötilojen alentaminen keskitetysti 
ohjausjärjestelmän avulla 

Edellyttää kytkintä tai sen asentamista sekä 
säännöllistä poissaoloa työpäivien, viikonlop-
pujen tai loma-aikojen aikana. Automaatiojär-
jestelmän hyödyntäminen voi edellyttää patte-
reiden uusintaa.  

Lattiatermostaattien uusiminen ja aikaoh-
jauksen hyödyntäminen 

Käyttöönotto edellyttää tilan käyttöaikojen 
tunnistamista, ja oikeiden asetusten löytämi-
nen voi vaatia useamman asettelun. 

Sähköpattereiden ja termostaattien uusi-
minen 

Koskee erityisesti yli 30 vuotta vanhoja patte-
reita ja mekaanisia termostaatteja. 

Osittain varaavan lattialämmityksen käytön 
rajoittaminen   

Edellyttää vaihtoehtoista lämmitysratkaisua, 
kuten sähköpattereita, ilmalämpöpumppua 

Remontin yhteydessä vanhan betoniin upo-
tetun lämmityskaapelin korvaaminen pin-
noitteen alle asennettavalla lattialämmityk-
sellä 

Pääsääntöisesti lattialämmityskaapeli suositel-
laan asennettavaksi märkätiloissa vesieristeen 
alapuolelle. 

 
Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän tehostamiskeinot 

Keskeiset tehostamiskeinot Hyvä huomioida 
Lämmitysvesivaraajan ja lämmitysvesiver-
koston säätöjen tarkastus 

Vesipatteriverkossa riittämätön virtausnopeus 
ja ilma nostavat osaltaan lämmitysveden läm-
pötilan tarpeettoman korkeaksi.  

Ulkolämpötilaohjauksen lisäys, säätökäyrän 
ja suuntaissiirron tarkistus, kiertovesipum-
pun ja patteritermostaattien uusinta 

Pattereissa kiertävä lämmitysvesi mahdollisim-
man haaleaa, kuitenkin niin, ettei vaikuta sisä-
lämpötilaan. Termostaatin tehtävä on rajoittaa 
lämmitystä. 

Suuren huonosti eristetyn varaajan vaihto 
uuteen ja pienempään  

Suurikokoinen varaaja voi soveltua aurinkoke-
rääjän lämpövaraajaksi. 

Lämmitysvaraajan täydentäminen erillisellä 
käyttövesivaraajalla (kesäkäyttöön) 

Silloin, kun lämmitysvesivaraajan lämpötila 
poikkeaa merkittävästi tai lämmitysvaraaja on 
suurikokoinen. 

Maalämpöpumpun hankinta  Sopii vesikiertokohteisiin, joissa kokonaiskulu-
tus on yli 35 000 kWh tai 3500L öljyä vuodessa. 
Tontti ei välttämättä mahdollista lämmönke-
ruuputkiston asennusta. 
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Ilma-vesilämpöpumpun hankinta Sopii vesikiertokohteisiin, joihin ei voi asentaa 
maalämpöä ja joissa kokonaiskulutus on yli 25 
000 kWh tai 2500L öljyä vuodessa. 

Pelletti/hakekattilan hankinta Sopii kuumaankin patterijärjestelmään, edellyt-
tää polttoainevarastoa. Hakelämmitys kannat-
tava vaihtoehto yli 30 kW:n huipputehoisissa 
(75 000 kWh/a) tai 9 000 l/öljyä/a järjestel-
missä. Edellyttää jonkin verran ylläpitotyötä. 

 

2.2 Säästövinkkejä 

Käyttäjien tottumukset, rakennuksen koko ja kunto, ilmanvaihto, lämmitysjärjestelmän ajan-
tasaisuus sekä ohjausjärjestelmän ja automatisoinnin taso vaikuttavat ratkaisevasti energian 
käyttöön. 
 
Energiaa voidaan säästää parantamalla rakennuksen vaipan lämpöteknisiä ominaisuuksia, uusi-
malla ohjauslaitteita, lisäämällä automaatiota, kiinnittämällä huomiota ilmanvaihtolaitteiston toi-
mintaan ja niiden käyttöön sekä tarkastelemalla lämmityksen ja lämpimän käyttöveden kulu-
tusta.  
 
Rakennuksen vaippa 

• Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen tai uusiminen 
Ikkunoiden tiivistys, opasvideo 

• Seinien lisäeristäminen 
• Ylä- ja alapohjan sekä maata vasten olevien seinäosien (kellaritilojen) lisäeristäminen 

 
Ilmanvaihto  

• Ilmanvaihdon tarpeen mukainen käyttö 
• Ilmamäärien säätö iv-koneelta tai ilmaventtiileillä, minimiasento poissa ollessa  
• Lautasventtiilien pienentäminen talvella painovoimaisessa ilmanvaihdossa  
• tuloilmaikkunoissa on myös venttiilit, joissa on venttiilin asento valittava vuodenajan 

mukaan kesä/talvi-säätö 
• Lämmön talteenotto päällä lämmityskaudella, ja pois päältä kesäkaudella  

 
Käyttövesi  

• Käyttövesivaraajan lämpötila-asettelu mahdollisimman alhaiseksi erityisesti kesäai-
kana huomioiden kuitenkin sen, että lämpimän käyttöveden lämpötilan on aina oltava 
vähintään 55 astetta legionella-bakteeririskin vuoksi.  

• Paineenalennusventtiilin asennus / säätö 
• Termostaattisuihkuhanojen hankinta 
• Verkostoon menevän kuuman veden lämpötila-asettelut sekoittajassa 

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/ajankohtaista_nyt/lammityskausi_kaynnistyy/ikkunoiden_tiivistys
https://www.youtube.com/watch?v=7G-r4G_7Tig
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2.3 Esimerkkejä tehostamistoimista - casekortit 

Casekortit ovat ensisijaisesti tarkoitettu pientaloille, joissa on sähkölämmitys, mutta niitä voidaan 
hyödyntää myös muissa sähkölämmityskohteissa. 
 

Huonekohtaisen sähkölämmityksen ABC – Casekortit 

Rintamamiestalossa energiankäyttö hallintaan (suora sähkö lämmityspattereilla, ilmalämpö-
pumppu, kaksi varaavaa takkaa), toimenpidekortti 
 
Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä: energiatehokkuutta investoimalla (maalämpöpumppu), toi-
menpidekortti 
 
Suora sähkölämmitys – säädöt kuntoon uusimalla lämmittimet (suora sähkö lämmityspatte-
reilla, ilmalämpöpumppu, toimenpidekortti 
 
Termostaatin vaihtaminen: energiansäästöä kylpyhuoneesta, toimenpidekortti 
 
Ilmalämpöpumppu pari- tai rivitaloon, toimenpidekortti 
 
  

https://www.motiva.fi/files/10676/Energiankaytto_hallintaan_rintamamiestalossa_Elvari-toimenpidekortti.pdf
https://www.motiva.fi/files/10676/Energiankaytto_hallintaan_rintamamiestalossa_Elvari-toimenpidekortti.pdf
https://www.motiva.fi/files/10677/Vesikiertoinen_lattialammitys_Energiatehokkuutta_investoimalla_Elvari-toimenpidekortti.pdf
https://www.motiva.fi/files/10677/Vesikiertoinen_lattialammitys_Energiatehokkuutta_investoimalla_Elvari-toimenpidekortti.pdf
https://www.motiva.fi/files/10674/Suora_sahkolammitys_Saadot_kuntoon_uusimalla_lammittimet_Elvari-toimenpidekortti.pdf
https://www.motiva.fi/files/10674/Suora_sahkolammitys_Saadot_kuntoon_uusimalla_lammittimet_Elvari-toimenpidekortti.pdf
https://www.motiva.fi/files/10675/Termostaatin_vaihtaminen_Energiansaastoa_kylpyhuoneesta_Elvari-toimenpidekortti.pdf
https://www.motiva.fi/files/10671/Ilmalampopumppu_pari-_tai_rivitaloon_Energiansaastoa_ilmalampopumpulla_Elvari-toimenpidekortti.pdf


 

16 

 
 

3 Seuraa ja tutki 

Sähkönkulutusta kannattaa seurata ja tarkkailla 

Sähkön tehokas käyttö kiinteistössä vaatii pientä paneutumista asiaan. Pelkällä huonelämpötilan 
ja sähkönkulutuksen seurannalla pääsee jo hyvään vauhtiin. Saat hyvin tarkkaa tietoa sähkönkäy-
tön määrästä ja sen ajoittumisesta esimerkiksi sähköyhtiöiden kulutuspalautepalvelusta interne-
tistä. Voit myös perehtyä kulutukseen lukemalaskutukseen perustuvasta sähkölaskusta, jos kulu-
tuspalautepalvelua ei ole käytössäsi.  

Säännöllinen sähkönkäytönseuranta vähentää odottamattomia yllätyksiä. Muutokset säh-
könkulutuksessa näkyvät verkkopalvelussa heti, ja voit nopeasti puuttua asiaan. Muutosten taus-
talla voi olla vaikkapa laiterikko tai jonkin laitteen unohtaminen päälle tai väärille asetuksille.  
 
Näin luet sähkönkulutustasi, opasvideo  
 
Sähkölämmityksen sähkönkulutus vaihtelee talvi- ja kesäkuukausien välillä suuresti. Eri vuosien 
kuukausittaiset kulutukset eivät yleensä juurikaan eroa toisistaan, kun huomioidaan ulkolämpö-
tilan erot lämmitystarpeeseen.  Ulkolämpötilaerojen aiheuttamat erot voidaan korjata laskennal-
lisesti (lämpötilakorjattu kulutus). kulutuksen seuranta on helppoa, mutta se edellyttää tutustu-
mista ja kiinnostusta asiaan sekä perehtymistä mistä kiinteistön kulutus muodostuu. Useiden koh-
teiden osalta kulutusseuranta kannattaa järjestää keskitetysti. Helpointa kulutusseuranta on jär-
jestää hyödyntämällä energiayhtiöiden sähköisiä palveluita. Suositeltava seurannan vähimmäis-
taso on kuukausittain tehtävä seuranta, mutta tehokkaimmin seuranta saadaan käyttöön, kun 
kulutusta analysoidaan säännöllisesti tuntitason mittauksen kautta. 
 

Sähkölämmityskohteilla suurin osa käytetystä sähköstä kuluu lämmitykseen  

Vanhoissa kohteissa huonetilojen lämmitys on suurin kuluttaja mutta siinä on myös suurin sääs-
töpotentiaali. Mitä vanhempi kohde on, sen merkittävämpi osuus kokonaisenergian kulutuksesta 
käytetään lämmitykseen ja päinvastoin. Riippuen rakennuksen käyttötavasta ja käyttäjistä, käyt-
töveden lämmitykseen saattaa kulua paljonkin energiaa. Esimerkiksi leirikeskuksessa saattaa 
suihkujen kautta virrata huomattavakin osa rakennuksen kokonaiskulutuksesta. Tosin käyttöve-
den mahdollinen kulutuksen painottuminen esimerkiksi kesäkaudelle on myös tärkeää huomi-
oida, esimerkiksi soveltuvia lämmitysmuodon vaihto- tai täydennystoimia silmällä pitäen.  

Suurin osa käytetystä sähköstä kuluu yleensä lämmitykseen. Vaikka uudisrakentamisen 
energiamääräykset ovat tiukentuneet 60-luvulta lähtien, ovat 60-luvun ja 70-luvun alkupuolen 
pientalot usein energiatehottomampia kuin esimerkiksi 40- ja 50-luvun rakennukset johtuen mm. 
eroista ikkunoiden pinta-alassa, rakennuksen muodossa sekä sisäkorkeudessa. Koneellinen pois-
toilmanvaihto yleistyi suurissa rakennuksissa 1960-luvun aikana, pienemmissä rakennuksissa 

http://www.youtube.com/watch?v=L8C85xk8YF8
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vasta hieman myöhemmin. Koneellisen poiston yleistyminen lisäsi rakennuksen kokonaisenergi-
ankulutusta, jos siinä ei ollut lämmöntalteenottoa, mutta paransi samalla ilmanvaihtoa. Lämmön-
talteenotto alkoi yleistyä vasta 1980-luvulla mutta sen hyötysuhde oli aluksi vain muutamia kym-
meniä prosentteja.  

Suurissa ja vanhoissa rakennuksissa tilojen lämmityksen osuus voi olla jopa 80 % kokonais-
energiankulutuksesta. 
 
Vanhan toimistorakennuksen lämmitysenergiankulutus jakautuu tyypillisesti seuraavasti:  

• tilojen ja ilmanvaihdon lämmitys 85-95 prosenttia  
• käyttöveden lämmitys 5-15 prosenttia 

 
Kulutusjakauman tarkentamiseen voi käyttää asiantuntija-apua tai asennuttaa sähkökeskukseen 
alamittareita tarkan tuloksen saamiseksi. Tarkempaa tietoa varten voi kiinteistössä teettää ener-
giakatselmuksen, jonka yhteydessä laaditaan kiinteistön kulutusjakauma, mutta annetaan myös 
suosituksia kannattaviksi energiankäytön tehostamistoimiksi. Myös energiatodistus sisältää eh-
dotuksia energiankäytön tehostamiseksi. 
 
Lisätietoa erilaisten sähkölämmitystalojen kulutustasoista ja kulutuksen jakautumista eri osa-
alueisiin (motiva.fi) 
 
Nestekiertoon asennettavat energiamittarit, kuvia (energiatehokaskoti.fi) 
 
 

 

Kuva 3.1. Sähköenergian kulutusmittari, joka on integroitu rakennuksen sähköpääkeskukseen  
(Jari Aalto) 

 

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/remontoi_ja_huolla/energiatehokas_sahkolammitys
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/remontoi_ja_huolla/energiatehokas_sahkolammitys
http://energiatehokaskoti.fi/kohteet/esimerkkikohteet/matalaenergiatalo_kontio/talo_valmistumassa_toukokuu_2011/valokuvia_04.05.2011
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Kuva 3.2. Energiamittari lämmitys- tai käyttöveden mittaukseen (Jari Aalto) 

 
Vinkkejä: 

• Huonetilojen lämmitys voi muodostaa reilusti yli puolet vanhan rakennuksen energian-
kulutuksesta. Perehdy ongelmakohtiin, voit saavuttaa huomattavia säästöä. 

• Käyttöveden lämmitys ja erityisesti suihkujen virtaamat vaikuttavat herkästi energia-
kustannuksiin. 

• Kiinnitä huomiota huonetilojen lämmitykseen erityisesti keskitalvella ja kovilla pakka-
silla. 

• Selvitä mahdolliset energiansäästötoimet ja kirjaa ne ylös, se helpottaa jatkossa. 
• Laadi eri tyyppisille kiinteistöille ohjeet huomioiden erot kesä- ja talvikäytössä ja nou-

data niitä. Toimita ohjeet kaikkiin kiinteistöihin. 
• Seuraamalla kulutusta varmistat toimenpiteiden onnistumisen. 
• Teetä kiinteistöön energiakatselmus tai laadituta energiatodistus. Etenkin energiakat-

selmuksesta saat valmiit ehdotukset kiinteistön energiankäytön tehostamiseksi, mutta 
myös energiatodistus sisältää ehdotuksia energiankäytön tehostamiseksi.  
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4 Säädä ja käytä sähkölämmitystä oikein 

Puutu oikeisiin ja oleellisiin asioihin 

Aloita tehostamistoimet tutkimalla, onko rakennuksen lämmittämisessä parantamisen varaa.  
• Tarkista huoneiden ja muiden tilojen sisälämpötilat  
• Kun tilat ovat tyhjillään työaikojen ulkopuolella tyhjillään, harkitse lämpötilojen pudo-

tusta  lomien ja työssäolon aikana 
• Tarkista ja tarvittaessa muuta järjestelmän säädöt talvi- ja kesäaikana  
• Tarkkaile, miten käytät varaavaa lattialämmitystä  

 
Tärkeintä on asettaa ja pitää sisälämpötilat lämmitetyissä tiloissa suositusten mukaisina, käyttää 
ilmanvaihtoa tarpeen mukaan ja estää hallitsemattomat ilmavuodot.  

Pelkillä käyttötapamuutoksilla ja säädöillä saadaan selvää kulutuksen vähenemistä, jonka 
ansiosta investointeihin pelkästään energiansäästämiseksi ei välttämättä ole tarvetta. 

Oikeisiin ja oleellisiin asioihin puuttuminen tarkoittaa myös sitä, että jo muutamilla toimen-
piteillä voi saada merkittävää säästöä sähkönkulutukseen. Pilottikohteissa käytetyt tehostamis-
keinot ovat vanhoja tunnettuja toimintatapoja, mutta ne ovat edelleen käyttökelpoisia ja merkit-
täviä sähkönkulutuksen vähentämisessä. 
 
Järjestyksellä on merkitystä: 

• Tehostamistoimien valintaan tarvitaan suunnitelmallisuutta 
• Toimesta saatava säästö syö myöhempien toimien säästöjä ja kannattavuutta - esi-

merkki: ikkunat ja lisäeristys vai ilmalämpöpumppu (sähkölämmityskohteet) 
 

4.1 Sisälämpötilat 

Sisälämpötilojen säätäminen tarkoitusta vastaavaksi lisää sekä asumismukavuutta, että tehostaa 
sähkön käyttöä. Huonetilojen sisälämpötilojen tehokkain säätö ja tarkkailu tehdään aina erillisen 
lämpömittarin eikä termostaatissa olevan numeroarvon mukaisesti. 

Varmista aina lämmityskauden alussa, että lämmityksen termostaatit todella myös toimivat. 
Vialliset termostaatit nostavat helposti huonelämpötilaa turhaan. Jos vesipatterin venttiili on ju-
mittunut kiinni, se voi estää patteria jopa toimimasta. 
 

Ohjelämpötilat rakennusluokittain 

 
Toimiston ohjelämpötilat 

• Työhuoneet ja käytävät 20–21 astetta 
• porraskäytävät 15-18 
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• pesutiloissa 23–25 astetta 
• wc-tiloissa 22-25 astetta 
• varastotiloissa ja autotalleissa 10–15 astetta 

 
Päiväkodin ohjelämpötilat: 

• oleskelutilat 22-23 astetta 
• wc-tiloissa 23-25 astetta 
• varastotiloissa ja autotalleissa 10–15 astetta 

 
Koulun ohjelämpötilat: 

• luokkatiloissa ja ruokalassa 21–22 astetta 
• käytävätilat 15-18 astetta 
• pesutiloissa 23–25 astetta 
• liikuntasaleissa 16-19 astetta 
• varastotiloissa ja autotalleissa 10–15 astetta 

 
Vinkkejä sisälämpötilojen säätöön: 

• Alenna sisälämpötilaa, kun rakennus on tyhjillään työaikojen/aukioloaikojen ulkopuo-
lella. Alentamisen voi toteuttaa: koko rakennuksessa, huonetiloittain, lämmitysryhmit-
täin tai lämmönjakotavoittain. 

• Tarkkaile sisälämpötiloja huoneittain lämpömittarista ja säädä tarvittaessa. 
• Pidä pesu- ja wc-tilojen ovet kiinni, koska niissä on korkeampi lämpötilaa kuin muualla 

huoneistossa. 
• Pidä tuulikaapin molemmat ovet kiinni ja säädä sen lämpötila reilusti alle huonelämpö-

tilan. 
• Varmista säännöllisesti, että ilmankierto on vapaa pattereiden läheisyydessä. 

 

4.2 Sisälämpötilan pudotus ja säätäminen 

Lämpötilan alentaminen tilojen käytön ulkopuolella tai vähän käytetyissä tiloissa säästää sekä 
energiaa että kustannuksia lämmityskaudella. Mitä vähemmän varaavuutta lämmitysjärjestel-
mässä on, sitä suuremmat säästöt tilapäiselläkin lämpötilan pudotuksella voidaan saavuttaa.  
 
Lämpötilan alentamiseen soveltuvat parhaiten 

• Seinälämmittimet/patterit 
• Kattolämmitykset  
• Välittömästi lattian pintamateriaalin alle asennetut lattialämmitykset 

 
Jos rakennuksessa on tietyt käyttöajat, esimerkiksi klo 7-17, voidaan poissaolon ajaksi pudottaa 
lämpötilaa illalla ja nostaa taso ennalleen taas seuraavana aamuna. Lämpötilaa voidaan pudottaa 
klo 17 alkaen suuruusluokkaisesti noin 4 asteen verran ja olosuhteissa ja lämmitystehoista 
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riippuen lämmön nostaminen ennalleen voidaan aloittaa noin klo 5 aamulla. Saavutettava säästö 
on kuitenkin aina tapauskohtainen ja riippuu pudotetusta lämpötilasta ja pudotuksen kestosta, 
arvioitu lämmitysenergiansäästö kyseisellä aikaohjauksella noin 10-20 % vuositasolla.  

Kovilla pakkasilla lämpötila putoaa nopeasti sisätiloissa ja silloin muutenkin saatava säästö 
on suurin. Koko rakennusta tai rakennusosaa koskeva säännönmukainen lämpötilapudotus voi-
daan tehdä patterikohtaisesti ohjelmoitavalla termostaatilla/säätölaitteella tai keskitetysti niin 
sähkölämmityksessä kuin vesikeskuslämmityksen yhteydessä.  

Vanhoissa massiiviseen betoniin upotetuissa lattialämmityksissä lämpötilan pudotuksella 
saavutetaan säästöä, jos pudotusjakson pituus kestää vähintään viikonlopun.  
 

Ohjaimet lämpötilan pudotuksiin  

Yksinkertaisimmillaan lämpötila pudotetaan poissaolon ajaksi käyttökytkimestä. Toiminto saa-
daan aikaiseksi asennuksen yhteydessä normaalin sähkönsyötön lisäksi vedetyllä sähköjohdolla 
ja käyttökytkimellä. Hyvillä uusilla lämmittimillä lämpötilaa voidaan ohjata keskitetysti. Hienoim-
mat lämpötilaohjaukset voidaan toteuttaa ohjelmoitavalla, etäyhteyden kautta langattomasti 
hallittavalla ohjauksella.  Tämä onnistuu lisäämällä lämmittimiin komponentit (rakennusauto-
maatio), joiden avulla muodostetaan yhteys ohjaavan keskusyksikön ja lämmittimien välille. Par-
haimmillaan koko kiinteistön tekniset järjestelmät voidaan kytkeä saman rakennusautomaation 
alle, jolloin niiden ohjaaminen keskitetysti ja tehokkaasti on mahdollista. 
 

4.3 Vuodenaikojen vaikutus lämmitykseen 

Lämmityksen kesä- ja talvikäyttöön siirtymisessä kannattaa seurata säätietoja, eikä toimia pelkän 
kalenterin mukaan. Mieti, onko tarpeen lämmityskauden alussa kytkeä heti kaikkia lämmittimiä 
päälle vai voiko osan lämmittimistä kytkeä päälle vasta myöhemmin. Toimi päinvastoin lämmitys-
kauden lopussa. 
 
Suositeltavia toimenpiteitä keväällä ja kesällä: 

• Suorat lattialämmitykset kannattaa kytkeä pois päältä niistä huonetiloista, joissa sitä ei 
välttämättä tarvita (esimerkiksi tuulikaapit tai wc-tilat). 

• Säädä pesutilojen lattialämmitys mahdollisimman pienelle.  
 

Lautasventtiilien säätäminen talviaikana 

Talvikuukausina painovoimainen ilmanvaihto toimii suuren lämpötilaeron takia liian tehokkaasti, 
jos venttiilit ovat kesäasennossa. Kesäkaudella taas ilmanvaihto on usein puutteellisen heikkoa, 
vaikka venttiilit olisivat ääriasennossaan auki.  
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Lämmön talteenoton kesä- ja talviasento (EI-automaattisesti ohjatut IV-koneet) 

Mikäli kyseessä ei ole automatiikalla varustettu IV-kone, lämmöntalteenotolla varustettu koneel-
linen ilmanvaihto vaatii usein myös omat säätötoimenpiteet keväisin ja syksyisin. Lämmön tal-
teenoton ohitus mahdollistaa kesäaikana tuloilman viileämmän sisäänpuhalluslämpötilan.  

Kesäkäytön ohitus voidaan tehdä ohituspellin avulla. Ohituspelti käännetään lämmönsiirti-
men ilmareittien esteeksi niin, että lämmön talteenotto poistoilmasta tuloilmaan estyy. Hanka-
lampi vaihtoehto on vaihtaa lämmön talteenottokennon tilalle kesäajaksi ns. kesäkenno, jossa 
tulo- ja poisto-ilmavirrat ohittavat toisensa. Kesäaikana myös ilmanvaihdon lämmityspatteri kan-
nattaa kytkeä pois päältä, jottei se esim. yöaikaan tarpeettomasti lämmitä tuloilmaa. Lämmön 
talteenotto tulee muistaa palauttaa takaisin talvikäytön asentoon hyvissä ajoin ennen lämmitys-
kauden alkua. Unohdus johtaa siihen, että ilmanvaihdon lämmityspatteri joutuu korvaamaan il-
maisen LTO-energian. Joissakin pyörivällä LTO-kennolla varustetuissa laitteissa, LTO-kenno laite-
taan päälle erikseen nappulasta painamalla. Kesä/talvi-asennon vaihto saattaa myös ohjautua lai-
teautomatiikan kautta varsinkin uudemmissa laitteissa. 
 

4.4 Lattialämmityksen tehokas käyttö (sähköinen ja vesikiertoinen lattialämmi-
tys) 

 
Vinkkejä lattialämmityksen tehokkaaseen käyttöön: 

• Lattialämmitystä rajoitetaan sekä lattialämpötilan että huoneenlämpötilaraja-arvojen 
kautta.  

• Hyvä mittaus- ja säätötarkkuus termostaatilla vähentää ylilämmitystä. 
 
Vältä peittämästä lattialämmitteisiä lattioita eristävillä materiaaleilla. Ne estävät lämmitystä, li-
säävät häviöitä alaspäin ja vaikeuttavat lämmityksen säätöä sekä ohjausta. Esimerkiksi mattojen 
tulisi läpäistä lämpöä mahdollisimman hyvin. 
 
Yleisimpiä virheitä, jotka huonontavat lattialämmityksen energiatehokkuutta 

• Lattialämmityskaapelin tai vesikiertoisen lämmitysputken sijoittaminen syvälle lattia-
valuun, jolloin reagointi muihin lämpökuormiin on usein liian hidasta ja lattialämmityk-
sen lämpöhäviöt ovat suuria 

• Ikkunan läheisyydessä vedon tunne, sen eliminointi vaatii lisälämmitystä 
 

Muutos osittain varaavasta jatkuvatoimiseen lämmitykseen 

Yöaikaisen varaavan lämmitysjärjestelmän käyttö on ollut yleistä, koska sähköyhtiöiden yö- ja ke-
säkausitariffit ovat olleet selvästi edullisempia kuin päiväaikaisen. Varaavan järjestelmän käyttö 
on ollut edullista, mutta ei välttämättä energiatehokasta.  

Kun päivä- ja yösähkön kokonaishinnat ovat lähellä toisiaan, kannattaa osittain varaava lat-
tialämmitys kytkeä jatkuvatoimiseksi, joskin kannattavuus vaihtelee tapauskohtaisesti. Vaihdon 
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edellytyksenä on, että lämmitysryhmien ohjauksissa on tarkka termostaatti. Järjestelmän käyttö 
jatkuvatoimisena ja mahdollisimman alhaisilla lämpötiloilla on pääsääntöisesti energiatehok-
kaampi ja todennäköisesti myös kustannustehokkain tapa. Paksussa lattialaatassa olevat lämmi-
tyskaapelien korvaaminen uusilla laatan pinnalle asennettavilla kaapeleilla lisäävät energiansääs-
töä. 
 

Muutos yösähköllä ladattavasta vesikiertoisesta lattialämmityksestä jatkuvatoimiseen 
lämmitykseen 

Vesikiertoon kytketyissä varaavissa lattialämmityksissä on usein suurikokoinen vesivaraaja, joka 
toimii varaavana massana. Esimerkiksi 3 000 litran varaajan lämpöhäviö voi olla 2 000–10 000 
kWh/a. Pelkän suurikokoisen vesivaraajan ohittaminen on tehokas energiansäästötoimi, jos va-
raaja ei ole eristetty hyvin. Myös lattialämmitysputkiston jälkiasentaminen lähemmäs lattiapintaa 
säästää lämmitysenergiaa.  

 
 

 

Kuva 4.1. Kaksi yhteen kytkettyä 1500-litraista lämmitysvaraajaa, joihin on jälkikäteen asennettu 
solumuovieristekerros päälle (Sami Seuna) 
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Kuva 4.2. Noin 1000 litran kokoinen eristämätön varaaja (Sami Seuna) 

 

4.5 Lisälämmitys 

Ilmalämpöpumpun optimaalinen käyttö muiden huonelämmittimien kanssa (sähköläm-
mitys/öljylämmitys) 

Ilmalämpöpumpun käyttö tukilämmityslaitteena varsinaisen sähkö- tai öljylämmitysjärjestelmän 
rinnalla alentaa lämmityskustannuksia. Lämmityskäytössä pumppu hyödyntää ulkoilman sisältä-
mää lämpöenergiaa. Ilmalämpöpumppu ei sovellu rakennuksen ainoaksi lämmityslaitteeksi, 
koska sen tuottama lämpöenergian määrä vähenee pakkasten kiristyessä ja lämpö ei yleensä leviä 
riittävästi kaikkiin tiloihin.  
 
Ilmalämpöpumpun energiatehokas käyttö, opasvideo 
 
Vinkkejä ilmalämpöpumpun käyttöön 

• Ilmalämpöpumppua käytetään aina ennen sähkö- tai öljylämmityspattereita sen pa-
remman hyötysuhteen takia (ilmalämpöpumppu 250 %, sähköpatteri 100 %). Patterit 
menevät päälle vasta, kun ilmalämpöpumpun teho ei yksinään riitä. 

• Säädä pattereiden asetusarvot 2–4 astetta alemmalle lämpötilalle kuin ilmalämpö-
pumpussa. Mikäli ikkunaveto on kylmän huonelämmittimen vuoksi häiritsevää, voit 
varovasti nostaa ikkunan alla olevan patterin lämpötilarajaa niin että patterin pinta py-
syy haaleana. 

http://www.youtube.com/watch?v=ocDt8tQbVVw
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• Sekä pattereissa että ilmalämpöpumpussa on omat lämpötilan säätimet, joiden läm-
pötila-asteikoilla ja säätötarkkuuksilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Tar-
kista molemmat erikseen riippumattomalla lämpömittarilla. Voit myös todeta molem-
pien laitteiden olevan päällä tai pois päältä vaikkapa kädellä. 

• Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö sijaitsee ylhäällä katon rajassa (tai yläkerran por-
taikossa). Patterit sen sijaan ovat ikkunoiden alla lattian rajassa. Niiden termostaatit 
sijaitsevat lämmittimien alakulmassa, huonetilan kaikkein kylmimmässä paikassa. 

• Lattialämmityksen kanssa yhteiskäyttö onnistuu parhaiten, jos huonetermostaattia oh-
jataan joko aikaohjattuna jaksoissa ja lattia-anturin mukaan. Näin sekä ilmalämpöpum-
pun että lattialämmityksen yhteistoiminta on asumismukavuuden ja energiankäytön 
kompromissi. Paras sovellus tällaiselle on mm. päiväkodin wc-tilat tai koulun pesutilat, 
jossa lattia pidetään mukavan lämpimänä mutta samalla huonetilan lämmitys tehdään 
pääosin ilmalämpöpumpulla. 

 
Kun ilmalämpöpumpun lämpöteho ei enää yksin riitä huonetilojen lämmittämiseen, huoneläm-
pötila laskee. Tällöin pitää nostaa ilmalämpöpumpun asettelua reilusti haluttua huonelämpötilaa 
korkeammalle (25–30 asteeseen). Näin varmistetaan, että ilmalämpöpumppu toimii koko ajan 
eikä säädä tehoaan alaspäin, kun täydelle teholle mitoitetut huonelämmittimet alkavat myös läm-
mittää. Lisäksi palautetaan huonelämmittimien asetukset halutulle huonelämpötilalle. Tällöin il-
malämpöpumpun ja huonelämmittimien ajojärjestys säilyy, ja huonelämpötila pysyy halutulla ta-
solla. 

Kaikkein kovimmilla pakkasilla kannattaa harkita ilmalämpöpumpun pysäyttämistä, ja huo-
nelämmittimien asettelua normaalille halutulle huonelämpötilalle. Uusimmilla ja laadukkaim-
milla ”pakkasraja” saattaa olla jopa -30 astetta, joten kannattaa selvittää laitteen käyttöohjeesta 
tai laitteen myyjältä oikea toimintaohje kovien pakkasten aikana. 

 
 

 

Kuva 4.3. Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö (Sami Seuna) 
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Kuva 4.4. Ilmalämpöpumpun kaukosäädin (Sami Seuna) 

 
Ilmalämpöpumpun energiatehokas käyttö, opasvideo  
 
Lue lisää ilmalämpöpumpusta (6 Ilmalämpöpumppu) 
 

4.6 Tilojen viilennys 

 

Ilmalämpöpumpun viilennyskäyttö 

Ilmalämpöpumpun käyttö tilojen viilennyksessä on yleisin viilennysratkaisu. Poistettava ylilämpö 
siirretään yleensä ulkoilmaan ja sitä ei tällöin hyödynnetä millään lailla.  Laite on tehokas ja nopea 
viilennyslaite, siksi avainsana on tarpeenmukainen ja maltillinen käyttö.  
 
Käyttövinkit viilennykseen (motiva.fi) 
 

Viilennys kaukojäähdytyksellä 

Muutamissa kaupungeissa rajatuissa kaupunginosissa on saatavissa kaukolämmön yhteydessä 
kaukojäähdytykselle liittymä. Kaukojäähdytysputkistoissa kiertää kylmä vesi, joka vastaanottaa 
rakennuksesta lämpöenergiaa (käänteinen kaukolämmölle). Kerrostaloissa, joissa kaukojäähdy-
tys on käytössä, tiloja jäähdyttävät yleensä ilmakonvektorit, jotka toiminnaltaan muistuttavat il-
malämpöpumpun sisäyksikköä. Kaukojäähdytys hyödynnetään kaukolämpölaitoksista hyvin, jo-
ten kaukojäähdytyksen käyttöä ei tarvitse rajoittaa ympäristönäkökulmasta. Kaukojäähdytys on 
kuitenkin käyttäjälle maksullista, joka on syytä muistaa sen käytössä. 

http://www.youtube.com/watch?v=ocDt8tQbVVw
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/ajankohtaista_nyt/viilenna_viisaasti_kesalla
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Viilennys poistoilmalämpöpumpulla  

Poistoilmalämpöpumppu eli PILP viilentää koneellisesti poistettavaa ilmaa, joka yleensä imetään 
rakennuksen kosteiden tilojen kautta. Se vaatii toimiakseen jatkuvan poistoilmavirran, joka on 
noin 0,5 kertaa rakennuksen ilmatilavuus tunnissa. Lämmityskauden ulkopuolellakin energiaa voi-
daan hyödyntää käyttöveden lämmittämiseen. Laitteisiin voidaan liittää mallista ja lisävarusteista 
riippuen tuloilman viilennys, mutta sen viilennysteho on rajallinen, koska kompressoriteho on 
pieni suhteessa tarvittavaan viilennystehoon ja ilmanvaihtoputkiston mitoitus ja puhaltimien ka-
pasiteetti myös usein muodostaa rajoituksia tarvittavalle ilmamäärälle jäähdytyskäytössä. Käy-
tännössä viilennystä kannattaakin rajallisen viilennystehon vuoksi käyttää tarvittaessa jopa vuo-
rokauden ympäri, hillitsemään mahdollisimman tehokkaasti lämpötilan nousua sisätiloissa.  
 

Viilennys lämpökaivon avulla 

Kytkennästä riippuen lämpimän poistoilman lämpöenergiaa joko siirretään lämmönkeruuputkis-
ton avulla kaivoon tai lämmitetään saman putkiston paluupuolta, joka parantaa maalämpöpum-
pun lämpökerrointa ja antotehoa. Pullonkaulana on ilmanvaihtojärjestelmän kapasiteetti ja edel-
lyttää myös putkiston kondenssieristystä. Erittäin ympäristöystävällinen tapa viilentää sisätiloja, 
voidaan rinnastaa aurinkoenergian hyödyntämiseen. Investointikustannus ja rajallinen teho ra-
joittaa ratkaisun yleisyyttä. 
 

Viilennys meri/järvi-kytkennällä 

Myös vesistön pohjan matalaa lämpötilatasoa voidaan hyödyntää viilennyksessä mutta tällöin 
poistoilman viilennyspatterikytkentä kannattaa tehdä saman vesistöstä palaavan putkiston puo-
lelle, joka parantaa maalämpöpumpun lämpökerrointa ja antotehoa. Avovesistöön siirretty 
lämpö ei yleensä varastoidu vaan nousee veden pintaan ja haihtuu. 
 

4.7 Lämmin käyttövesi  

Osa rakennuksessa kuluneesta käyttövedestä on lämmintä vettä, jolloin lämmitysmuoto vaikut-
taa luonnollisesti käyttöveden lämmityskustannukseen. Lämmin käyttövesi on melkein kaksi ker-
taa hinnakkaampaa kuin kylmä. Kalleimmat käyttöveden lämmitysmuodot ovat sähkö ja öljy. Kyl-
män veden hinta vaihtelee kunnittain merkittävästi erilaisten olosuhteiden vuoksi. Hanaveden 
hinnoissa on suuria kuntakohtaisia eroja moninkertaiset erot.  

Veden kulutuksesta pystyy päättelemään paljon käyttöveden lämmitysenergian kulutuk-
sesta.  
 
Pidä vedenkulutus kurissa, opasvideo  
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=x-2ToDmOkVc
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Lämpimän käyttöveden säästövinkkejä (varaajan säätöasiat EIVÄT koske kaukolämpökoh-
teita): 

• Alenna veden lämpötilan asetusarvoa varaajassa ainakin kesäajaksi. 
• Varaajan lämmitys kannattaa kytkeä esim. kellokytkimen kautta halvemman yösähkön 

aikavälille ainakin talviajaksi, mikäli kiinteistöön saadaan merkittävästi edullisemmin 
yösähköä.  

• Alenna varaajan termostaatin asetusarvo hiukan alle 60 asteeseen (huom! ei alle 55 
asteeseen). Mikäli varaajassa ei ole lämpötila-asteikkoa, voit alentaa varaajan lämpöti-
laa vähitellen ja mitata hanasta tulevan veden maksimilämpötilaa laskemalla esim. 
kuppiin vettä (muutamia asteita alhaisempi). Tarkista onko varaajan yhteydessä ter-
mostaatti, joka rajoittaa varaajasta laskettavan veden lämpötilaa ja katso sen lämpöti-
lataso. Erityisesti silloin, kun lämpimän veden tarve on tasainen ja säännöllinen 

• Kun lämmintä vettä kuluu runsaasti, käytä varaajan päiväkäyttöä (jatkuva käyttö) kuin, 
että nostat varaajan veden lämpötilan asetusarvoa. Näin kannattaa tehdä, jos sähkön 
päivä- ja yöhinnan ero on pieni. 

• Rajoita käsienpesuhanojen virtaamaa (koskee myös kaukolämpökohteita) Virtaaman 
voi tarkistaa virtausmitalla (käsienpesuhanojen suositusvirtaama 6l/min). 

 
Lämpimän veden käytön tehostus perinteisin keinoin: 

• Vaihda suihkun sekoittaja ja suihkusuutin energiapihiin malliin. 
• Vaihda keittiön hana virtausrajoitinnappulalla varustettuun malliin. 
• Sulje suihkut hiusten pesun ja saippuoinnin ajaksi, jolloin kulutus vähenee huomatta-

vasti. 
• Uusi vanhat wc-pöntöt kaksoispainike-pöntöiksi. 

 
 

 

Kuva 4.5. Varaajan lämpötilasäätö (termostaatin säätö). (Sami Seuna) 
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Toimistoissa, kouluissa ja päiväkodeissa vedenkäytön painopiste on wc-pöntön huuhte-
lussa 

Wc-pöntön huuhtelun toistuvassa runsaassa käytössä kouluissa ja päiväkodeissa on suuri poten-
tiaali: Esim. 500 koululaisen koulussa, 1000-1500 wc-pöntön huuhtelua ja käsienpesua voivat ku-
luttaa vanhanaikaisilla wc-pöntöillä jopa 9 000-13 500 litraa päivässä eli 1 800-2700 kuutiota vuo-
dessa! Kaksoishuuhtelupöntöt voivat säästää yli 50% eli yli 900 – 1350 kuutiota vettä eli keski-
määrin noin 2700€ - 4050€) vuodessa! Jos wc-pönttöjä koulussa on 7-10 kappaletta ja yksi pönttö 
asennuksineen maksaa 400€, tulee wc-pönttöjen uusinnalle hintaa 2800€ - 4000€. Investoinnin 
takaisinmaksuajaksi tulee 0,7- 1,5 vuotta. 
 

• Vanhanmallisen wc-pöntön huuhtelu voi olla jopa 9 litraa 
• Uuden kaksoispainikkeella varustetun pöntön suuri huuhtelu noin 4-6 litraa 
• Uuden kaksoispainikkeella varustetun pöntön pieni huuhtelu 2,5-3 litraa 
• Säästöä tuovat myös liiketunnistinta hyödyntävät käsienpesualtaat 

 
Pitkät suihkut näkyvät lämmitysenergialaskussa 

• Veden virtaus 12 l/min: viiden minuutin suihku kuluttaa 60 litraa ja 20 minuutin 240 
litraa 

• Veden virtaus 18 l/min: viiden minuutin suihku kuluttaa 90 litraa ja 20 minuutin 360 
litraa 

 
Jos vedenvirtaama on tarpeettoman kova, voit asennuttaa paineenalennusventtiilin vesimittarille 
ja säätää painetta sopivaksi. Yksikerroksisessa rakennuksessa riittää alhaisempi vedenpaine kuin 
monikerroksisessa talossa, jossa vesipisteitä on vesimittarin yläpuolisissakin kerroksissa. Testaa 
kaikkien hanojen virtaama ennen ja jälkeen virtausmitalla, hanojen keskinäiset erot voivat olla 
suuria. Monissa hanoissa on myös vakiona vesivirtaaman säätömahdollisuus. 
 
 

 

Kuva 4.6. Vesimittari ja paineenalennusventtiili, paineen säätöarvo tässä 3,2 bar (Sami Seuna) 
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Veden virtaaman mittaaminen, opasvideo  
 
Lisätietoa vesimittareiden ja veden paineen vaikutuksesta kulutukseen: www.motiva.fi 
 
Lisävinkkejä lämpimän veden säästämiseksi: 

• Testaa rautakaupasta saatavalla virtaamamitalla hanojen virtaama.  
• Asennuta ja säädä paineenalennusventtiili. 

 

4.8 Uusiutuvan energian käyttö 

Uusiutuvalla energialla voidaan sähkölämmityksen ostoenergian määrää vähentää huomattavas-
tikin. Etenkin keväästä syksyyn aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää erityisesti käyttöveden läm-
mityksessä. 
 
Vinkkejä aurinkolämmön ja aurinkosähkön hyödyntämiseen  

• Aurinkokeräimet käyttöveden lämmittämiseen ja ympärivuotisiin lattialämmityksiin 
• Aurinkopaneelit sähkön tuotantoon omaan käyttöön ja myös ylijäämäsähkön myyntiin 

verkkoon  
• Aurinkoilmalämmittimet tilapäisiin lämmityksiin ja kosteuden poistoon 

 

 

Kuva 4.7. Aurinkopaneelit kerrostalossa (iStock) 

 
Lisätietoa aurinkosähköstä (motiva.fi) 
Lisätietoa aurinkolämmöstä (motiva.fi) 
 
Lisää pellettilämmityksestä 
Lisää hakelämmityksestä  

http://www.youtube.com/watch?v=x-2ToDmOkVc
https://www.motiva.fi/files/5725/Tyoryhmamuistio_Huoneistokohtaisten_vesimittareiden_kaytto_ja_vaikutukset_rakennusten_energiankulutukseen.pdf
https://www.motiva.fi/aurinkosahko
https://www.motiva.fi/aurinkolampo
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5 Uudista lämmitystä järkevästi 

Rakennuksen lämmitysjärjestelmä ei välttämättä vastaa kaikkiin tarpeisiin tai se on voinut tulla 
siihen ikään, että sen uusiminen tai täydentäminen on järkevä ja kannattava vaihtoehto.  

Sisälämpötiloja voi hallita patteri- ja huonekohtaisilla säätimillä, koko talon kattavilla ohjaus-
järjestelmillä sekä laitekohtaisilla tai keskitetyillä lämpötilojen pudotusratkaisuilla esimerkiksi 
poissaolokytkimellä. Lisäksi voidaan perinteiselle osittain varaavalle lattialämmitykselle asentaa 
ulkolämpötilaohjaus. Ilmalämpöpumpun käytön sekä auringon ja muun ilmaislämmön huomioi-
miseksi voidaan lattialämmityksen yhteyteen myös asentaa huonetermostaatti niin sanotuksi 
etutermostaatiksi. 
 
Lämmityksen energiatehokkuuden kulmakiviä 

• Lämmityspatterit ovat nopeasti reagoivia ja ne on oikein sijoitettu 
• Lämmityslaitteella oltava lämpötilan pudotus- ja ohjelmointimahdollisuudet sekä 

tarkka termostaatti 
• Lämpöä tuotetaan kuhunkin tilaan tarvittava määrä 
• Hallitaan lämmöntuottotavat ja niiden yhteensopivuus 
• Ohjausmahdollisuus tuo lisäsäästöjä 

 

5.1 Termostaatin uusiminen sähköisen lattialämmityksen yhteydessä  

Termostaattien vaihtaminen on kustannustehokas tapa energiankäytön tehostamiseen. Se kan-
nattaa etenkin sähkölämmitteisissä huonetiloissa, joissa on jatkuvatoiminen lattialämmitys ja ki-
vilattia – erityisesti pesu- ja wc-tiloissa. 
 
 

 

 

 

 

Kuva 5.1. Mekaaninen termostaatti lat-
tialämmitykselle. Termostaatissa ei ole 
muita ohjausmahdollisuuksia kuin ma-
nuaalisesti säädettävä termostaattioh-
jaus. (Sami Seuna) 
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Pesuhuoneen ja wc:n lattialämmitykseen kannattaa kiinnittää huomiota, jos se on jatkuvasti 
päällä ja toimii suoralla sähkölämmityksellä. Vanha lattiatermostaatti on helposti energiasyöppö, 
jos:  

• lämmitys on jatkuvaa ympärivuoden, 
• lattian pintalämpötila on korkea, 
• kaapeliteho on suuri, 
• lämmityskaapelit on asennettu syvälle betonilaattaan, 
• lattiapinnoite on kivipintainen, 
• alapohjan eristys on puutteellinen tai  
• tilassa on koneellinen poistoilmanvaihto ja vaihdettavat ilmamäärät ovat suuria.  

 
Sähkökaapelin teho märkätilalattiassa on tyypillisesti noin 100 w/m2. Jos kaapeli on vuodessa kes-
kimäärin esimerkiksi 80 % ajasta päällä, neljän (4) neliömetrin lämmitysala vie noin 2 500-
3 000 kWh/a. Termostaateilla on keskeinen rooli, koska niillä voidaan kompensoida monia edellä 
mainittujen tekijöiden vaikutuksia energiankulutukseen. Termostaattien vaihtaminen on helppo 
ja edullinen toimenpide, jonka voi tehdä sähkömies. 

Tiloissa, joissa lämmityskaapeli on asennettu syvälle betonilaattaan, kannattaa aina remon-
toinnin yhteydessä harkita myös lämmityksen uudistamista ja sen muuttamista pinta-asen-
teiseksi. Lähelle pintaa, vesieristyksen alle, asennettu lämmitys on huomattavasti energiatehok-
kaampi kuin syvälle asennettu.    
 

Ajastettavalla termostaatilla jopa 50 % säästö pesu-
huoneen ja wc:n lämmityksessä 

Mittaustulosten mukaan termostaattien uusimisella saavu-
tetaan parhaimmillaan jopa 50 prosentin säästö pesutilojen 
lämmitysenergian kulutuksessa. Tällöin pesutilan lämpötila 
nostetaan uudella termostaatilla tarkasti viihtyvyystasolle 
vain tilan käytön ajaksi. Muun ajan lämpötila lasketaan niin 
alas kuin tilan ja lattiarakenteen lämpötekniset ominaisuu-
det, lämmitysteho ja aikaviiveet sallivat. 
 
 

 

 

Kuva 5.2. Ylempänä digitaalinen ohjelmoitava älytermo-
staatti. Alempana mekaaninen manuaalisesti säädettävä ter-
mostaatti. (Sami Seuna) 

Termostaatin vaihtaminen, toimenpidekortti (ELVARI) 

https://www.motiva.fi/files/10675/Termostaatin_vaihtaminen_Energiansaastoa_kylpyhuoneesta_Elvari-toimenpidekortti.pdf
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5.2 Sähköisten lattialämmitysten ja sähköpatterien termostaattien uusiminen 

Sähkölämmityksen säätimet eli termostaatit ovat kehittyneet huomattavasti viimeisten vuosi-
kymmenien aikana. Suurin osa sähkölämmitteisistä taloista on rakennettu jo 1970- ja 1980-lu-
vuilla. Tämän vuoksi tehokas ja taloudellisesti kannattava keino huoneiden lämmitysenergian 
käytön alentamiseksi on säätöominaisuuksiltaan puutteellisilla termostaateilla varustettujen säh-
kölämmittimien uusiminen. Vaihtamalla sekä sähkölämmittimet että termostaatit talon lämmi-
tysenergian kulutus voi laskea 20 prosenttia. 
 
Tietoa suorasta sähkölämmityksestä, casekortti (Elvari)  
 

Sähköiset seinäpatterit 

Vanhat mekaanisilla termostaateilla varustetut sähköpatterit ovat välillä tulikuumia ja taas het-
ken päästä kylmiä. Kun lämmittimet ovat ikkunoiden alla, kylmien jaksojen aikana ikkunan lähellä 
jäähtynyt ilma pääsee laskeutumaan lattialle ja saa aikaan vedontunnetta. Uudet termostaatit 
estävät ilmiötä syntymästä.  

Nykyaikaiset patterit pystyvät tuottamaan tilaan jatkuvasti lämpöä juuri oikeassa suhteessa, 
ja tiloissa on tasaisen lämmintä. Näin lämpötilaa voidaan pitää matalana ja lämmitysenergiaa ku-
luu noin 10 prosenttia vähemmän.  Yli 30-vuotiaat patterit kannattaa uusia jo yksin energiansääs-
tönkin kannalta. 

Seinäpattereiden vaihto sujuu useimmiten melko helposti, vie vain vähän aikaa ja työn kus-
tannuksetkin jäävät kohtuullisiksi.  Vaihdon voi tehdä sähköurakoitsija, jolla on työhön tarvittavat 
asianmukaiset luvat. 

Vanhojen pattereiden vaihdon myötä energiankulutus pienenee ja mukavuus paranee. Ny-
kyaikaisten pattereiden tärkeimmät ominaisuudet ovat tarkka ja nopeasti reagoiva termostaatti 
sekä pieni massa. Muiden lämmönlähteiden, kuten ihmisten, valaistuksen, takan tai auringon, 
tuottama lämpö voidaan ottaa huomioon tehokkaasti lämmityksessä uusien ominaisuuksien an-
siosta. 
 
 
 

 

 

 

Kuva 5.3. Uudenaikainen 
sähköpatteri, joka on va-
rustettu elektronisella ter-
mostaatilla. (Sami Seuna) 

 

https://www.motiva.fi/files/10674/Suora_sahkolammitys_Saadot_kuntoon_uusimalla_lammittimet_Elvari-toimenpidekortti.pdf
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Sähkökaapelilämmitys lattiassa 

Jos kaapelit on asennettu melko lähelle lattian pintaa eikä valun paksuus ole suuri, kannattaa 
termostaatit uusia ohjelmoitaviksi. Tällöin lämmitystä voi helposti ohjata viikkoajastimen avulla 
käyttöaikoihin sopivasti. Huom! Mitä paksumpi betonivalu on, sitä hitaammin betoni lämpenee 
ja viilenee. Varusta huoneet lämpömittareilla ja seuraa lämpötiloja. 
 

Hyvän termostaatin tuntomerkit 

Markkinoilta löytyy lukuisia erilaisia sähkölämmityksen termostaatteja. Hyvän termostaatin tun-
nistaa muun muassa seuraavista ominaisuuksista: 

• Monipuoliset toiminnot: huonetermostaatti huoneilman lämpötilan säätöön ja lattia-
termostaatti lattian pintalämpötilan säätöön. 

• Huoneilman lämpötilan säädön rinnalla voidaan rajoittaa lattian lämpötilaa (nk. yhdis-
telmätermostaatti). 

• Säätö onnistuu asteen kymmenyksillä, näin esimerkiksi lattian pintalämpötilan voidaan 
säätää mahdollisimman alas.  

• Lyhyt kytkentäjakso, joka takaa lattiaan ja huonetilaan tasaisen lämpötilan.  
• Lämpötilan asettelutarkkuus on 0,5 astetta, joissain jopa 0,2 astetta. 
• Digitaalinen näyttö, jolla oletusarvojen ja aikavyöhykkeiden asetus on selkeää ja ha-

vainnollista. 
• Mahdollisuus asettaa eri lämpötiloja eri vuorokauden ajoille ja viikonpäiville.  
• Muutamista termostaateista löytyy energiankulutuksen mittausmahdollisuus valitulla 

aikajaksolla. Sen avulla voidaan havainnoida täsmällisemmin huonetilan energiankulu-
tusta sekä siihen vaikuttavia tekijöitä ja olosuhteita. 

 
Termostaatin muita hyviä ominaisuuksia: 

• viikkokellon ohitus,  
• tehonsäätömahdollisuus tietyllä aikajaksolla,  
• lisälämmitys tietyn aikajakson ajan,  
• erilaisia mukautumis- ja oppimistoimintoja,  
• lukitusmahdollisuus,  
• toimintavarmistus sähkökatkojen varalle,  
• vikailmoitukset sekä  
• tehdasasetusten palautus. 

 
Energian käytön tehostamisen kannalta tärkeimmät termostaatin ominaisuudet ovat: 

• Termostaatin ja lämpötilan tarkat säätöominaisuudet. 
• Selkeät käyttöohjeet ja helppo asetusten määrittely. 
• Monipuoliset lämpötila-asetukset tarpeiden ja asumistottumisten mukaan eri vuoro-

kauden aikoina ja viikonpäivinä. 
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5.3 Vesipatterien ja patteritermostaattien uusiminen (vesikiertoinen lämmitys) 

Vesipatterien vaihtoa kannattaa harkinta silloin, kun ne ovat olleet käytössä yli 40 vuotta ja niiden 
lämmitysteho ei riitä tai patterien kunto on muuten huono. Vanhoihin putkiin ja pattereihin ke-
rääntyy sakkaa, joka vähentää veden virtausta ja näin heikentää osaltaan myös lämmitystehoa. 
On kuitenkin mahdollista, että 100-vuotiaatkin lämmityspatterit ovat vielä käyttökelpoisia, mikäli 
käyttöolosuhteet ovat olleet hyvät eli vettä ei jouduta käytönaikana juurikaan lisäämään ja put-
kiston kunto on hyvä.  

Mikäli hapellista ”hanavettä” joudutaan lisäämään verkostoon usein, hapellinen vesi syövyt-
tää verkostoa, kunnes happi on ilmauksilla saatu kokonaan poistettua.  

Yleisin käytetty putkimateriaali lämpöjohtoverkostossa on teräsputki. Muita yleisesti käy-
tettyjä putkimateriaaleja ovat kupari, muovi- ja komposiittiputket. Kaikkien lämpöjohtoverkon 
putkien tulee olla happidiffuusiosuojattuja, eli ne eivät saa päästää ilman happea lämpöjohtove-
teen. 

Mikäli samalla uusitaan päälämmitysmuoto maalämpö- tai ilma-vesilämpöpumpuksi ja mui-
takin syitä on patterijärjestelmän uusimiseen, on järkevää valita suuremmat patterit. Suuret pat-
terit ovat tehokkaita alhaisemmalla lämpötilalla, mikä parantaa koko järjestelmän hyötysuhdetta. 
Tällöin patteriverkoston menoveden maksimilämpötilan tavoite on noin 45 astetta. Pelkkä patte-
rien vaihto ei useinkaan ole kannattava säästötoimi pelkän energiatehokkuuden vuoksi. 

Patterien uusimisen yhteydessä tai erillisenäkin toimena patteritermostaattien ja patteri-
venttiilien vaihto on erittäin kannattavaa. Joissakin Elvarin kohteissa pelkkä termostaattien ja pat-
teriventtiilien vaihto on vähentänyt lämmitysenergiankulutusta jopa 15–20 prosenttia. Termos-
taatin ohella on uusittava patterin säätöventtiilit, sillä venttiilien toimintakyky vaikuttaa patterin 
toimivuuteen.  

Myös kiertovesipumppu kannattaa uusia, jos se on ollut käytössä yli 15 vuotta. Tällöin kan-
nattaa valita kierrosnopeuttaan automaattisesti säätävä kiertovesipumppu, jolla voi säästää yli 
500 kWh vuodessa. Vertaa laitteiden energiamerkintätietoja, erityisesti energialuokkaa ja ener-
giatehokkuusindeksiä (EEI), jonka on syytä olla mahdollisimman alhainen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5.3. 40-50 -vuotias kiertove-
sipumppu kannattaa uusia, vaikka 
se vielä toimisikin. (Sami Seuna) 
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Kuva 5.4. 10-vuotias kiertovesipumppu. (Sami Seuna) 

 
 
 
Kuva 5.5. Kiertovesipumppu vuosimallia 2017,  
jossa kierrosluku säätyy automaattisesti virtausvastuksen  
mukaan. (Sami Seuna) 

 
 
Lämmönsäätöautomatiikka kannattaa asennuttaa järjestelmään, jos sitä ei ennestään siinä ole. 
Uusiin vesikiertokohteisiin se asennetaan lähes aina ja kuuluu useimpiin vesikiertoon kytkettäviin 
lämmityslaitteisiin jo vakiona. Automatiikka mittaa ulkolämpötilan ja ohjaa sen mukaan menove-
silämpötilaa valitus säätökäyrän ja suuntaissiirron mukaisesti. Tavoitteena on, että ulkolämpöti-
lavaihtelut eivät juurikaan muuta sisälämpötilaa. Huonetermostaateilla puolestaan rajoitetaan 
paikallista ylilämmitystä mm. ihmisten, auringon säteilyn ja sähkölaitteiden tuoman lämpökuor-
man vuoksi. 

Patterien toiminnan kannalta riittävästä vedenpaineesta on huolehdittava, painetta tulee 
olla ainakin 0,1 bar/metriä kohden. 1-3-kerroksisessa talossa riittää 1 bar. Jos painetta on reilusti 
tätä enemmän, voi vettä tulla ylipaineventtiilin kautta (tyypillinen varoventtiiliasetus 1-3 –kerrok-
sisissa taloissa noin 1,5 bar). Patterit kannattaa ilmata aina lämmityskauden alkaessa ja samalla 
voi tarkastaa termostaattien toiminta. 

Tarkista lämmitysverkon vedenpaine, joka on yleensä noin 0,1 bar/metri eli jos lämmönja-
koputkisto nousee 10 metriä, pitäisi paineen olla ainakin 1 bar. Painetta on hyvä tarkistaa ja lisätä 
lämmityskauden alkaessa. Taloyhtiöissä toimenpiteen tekee huoltoyhtiö. Lämmityskauden ulko-
puolella kierrä termostaattia edestakaisin ääriasennosta toiseen pari kertaa kuukaudessa, se eh-
käisee osaltaan jumiutumista. Älä peitä patterin termostaatteja paksuilla verhoilla tai huoneka-
luilla, jotka estävät lämmön kulkeutumisen huonetilaan. 

Lattialämmitysverkon paine on hyvä tarkistaa lämmityskauden alkaessa sekä ainakin muu-
taman vuoden välein suorittaa lämmitysverkon ilmaus. Ilmaukseen tarvitaan enemmän varus-
teita ja aikaa kuin patteriverkon kohdalla, joten harkitse työn teettämistä ammattilaisella. 
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Lattialämmityspiirien venttiileitä (toimilaitetta) on hyvä verryttää termostaatin avulla nostamalla 
ja laskemalla lämpötilaa muutamia kertoja. Toimilaite muuttaa kiinni/auki -asentoa hitaasti, joten 
odota muutama minuutti ennen kuin pyöräytät lämpötilan takaisin toiseen äärilaitaan. Voit myös 
seurata laitteen toimintaa lämpötilan avulla: ohjausjännitteen saadessaan toimilaite lämpenee 
hitaasti, mutta selvästi. Toimilaitteen tyypistä riippuen kylmä toimilaite voi olla kiinni- tai auki-
asennossa. 
 
 

 

Kuva 5.6. Lattialämmityksen jakotukki jossa on kaksi toimilaitetta, joita termostaatit ohjaavat säh-
köisesti. Piireistä kaksi kierrättää koko ajan vettä manuaalisen virtaussäätönsä puitteissa. (Sami 
Seuna) 

 

Patteriverkon perussäätö (vesikiertoinen patteriverkko tai -lattialämmitys) 

Patteriverkon perussäätö kannattaa tehdä keskitettynä toimenpiteenä, joka toteutetaan ammat-
tilaisen laskemien säätöarvojen mukaisesti. Patteriverkon perussäädössä ilmataan koko patteri-
verkosto, säädetään linjakohtaiset- ja patterikohtaiset virtaamat kohdilleen suunnittelun mukai-
sesti sekä usein uusitaan termostaatit ja patteriventtiilit sekä paisunta-astia ja kiertovesipumppu. 
Jos edellisestä perussäädöstä on kulunut yli 10 vuotta tai julkisivu/ikkunaremontti on tehty edel-
lisen perussäädön jälkeen, uusi perussäätö on syytä tehdä. 
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Kuva 5.7. 40-50 vuotta vanha patteri ja termostaatti. (Sami Seuna) 

 

 

Kuva 5.8. Uusittu patteriventtiili ja patteritermostaatti. (Sami Seuna) 

Lisätietoa patteriverkoston perussäädöstä: www.motiva.fi 
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5.4 Ilmalämmitysjärjestelmä 

Ilmalämmitysjärjestelmiä on käytössä melko vähän, lähinnä 1980-lukulaisissa omakotitaloissa al-
kuperäisenä lämmitysjärjestelmänä. Ilmalämmitysjärjestelmän energiasaneeraus on yleensä ta-
loudellisesti kannattavaa, koska kanavia ei tarvitse vaihtaa. Vanhoihin kanaviin kytketään uusi 
kiertoilmayksikkö, tehokas lämmöntalteenottolaite ja lämpöpumppu. Ilmalämmitysjärjestel-
mässä käytetään eristettyjä tuloilmakanavia ja erikoisesti ilmalämmitykseen suunniteltuja pääte-
laitteita, joilla voidaan tehokkaasti jakaa ilma ja sen mukana haluttu lämpöenergia tasaisesti ja 
alhaisella melutasolla huonetiloihin. 

Järjestelmä pitää perusilmanvaihdon vakiona ja lisää kiertoilman määrää silloin, kun tarvi-
taan lisää lämmitystehoa. Näin energiahäviöt eivät lisäänny, vaikka lämmitykseen käytetyt ilma-
määrät ovat jopa nelinkertaiset ilmanvaihtomääriin verrattuina. Järjestelmään saadaan myös te-
hokas viilennys ja viileän talteenotto. Se sopii myös raitisilmaviilennykseen esimerkiksi keväällä ja 
kesällä. Kiertoilmayksikön lämmityspatteri voi toimia kylmäaineen tai vesi-glykoliseoksen avulla, 
ja sen lämmönlähteenä voi olla mikä tahansa energiantuottotapa. Patterin neste voidaan lämmit-
tää lämpöpumpuilla, vesikiertoisella takalla tai vaikkapa aurinkokerääjillä. 
 

5.5 Ohjausjärjestelmällä säästöä 

Rakennuksen taloautomaatiojärjestelmän avulla energiansäästö helpottuu, kun ohjaus hoituu au-
tomaattisesti. 

Keskitettyjen ohjausratkaisujen avulla kiinteistön energiatehokas käyttö on turvallista ja mu-
kavaa, sillä ne saavat rakennuksen eri järjestelmät toimimaan tehokkaasti yhteen. Järjestelmien 
ohjaus perustuu yleensä selkeisiin oletustilanteisiin, kuten paikalla, poissa ja poissa pitkään. Ole-
tustilanteet määritellään perheen tarpeiden ja aikataulujen mukaisesti. Keskitetty ohjaus on kui-
tenkin käytön kannalta helpointa ja selkeästi kustannustehokkainta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5.9. Näkymä automaatiojärjestelmästä, joka antaa 
mahdollisuuden seurata järjestelmän toimintaa moni-
puolisesti. (Sami Seuna) 
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Kuva 5.10. Yleinen menoveden ohjausautomatiikka, jossa laite säätelee menoveden lämpötilaa 
asetetun säätökäyrän jyrkkyyden ja korkeustason mukaan. (Sami Seuna) 

 
Paikalla/poissa -tilanneohjauksella esimerkiksi sähkölämmitys, valaistus ja ilmanvaihto toimivat 
aina halutulla tavalla. Energiaa säästyy, kun lämmitys- ja ilmastointilaitteet on kytketty aina käyt-
tötilanteen mukaiselle tasolle ja muun muassa lämpötilan pudotuksia (4.2 Sisälämpötilan pudotus 
ja säätäminen) voidaan tehdä automaattisesti. Käyttöpaneelilla ja etäkäytöllä saadaan tietoa 
asunnossa vallitsevasta tilanteesta, hälytyksistä ja voidaan tarvittaessa muuttaa oletustilanteita. 
Tieto reaaliaikaisesta kokonaiskulutuksesta ja kulutushistoriasta (3 Seuraa ja tutki) auttaa säätä-
mään energiakäyttöä ja käyttäytymistä. 

Keskitetyillä ohjausjärjestelmillä lämmityksen energiankulutusta voidaan alentaa vuosita-
solla jopa 20 prosenttia. Oikein käytettynä paikalla/poissa -järjestelmällä voidaan saavuttaa yhtä 
suuri energiansäästö kuin keskitetyillä ohjausjärjestelmillä optimitilanteessa.  
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5.6 Lämpöpumpun hankinta (öljy- ja sähkölämmityskohteet) 

Ilma-, ilmavesi- ja maalämpöpumpun hankinta on monesti hyvä keino vähentää lämmitysenergi-
ankulutusta. Niiden soveltuvuus ja kannattavuus vaihtelevat kuitenkin merkittävästi tapauskoh-
taisesti. Lämpöpumppujen hankinnan soveltuvuutta eri lämmitysratkaisuihin on esitetty alla ole-
vissa taulukoissa ja taustoja on tarkemmin osioissa: ilmalämpöpumppu (6 Ilmalämpöpumppu), 
ilma-vesilämpöpumppu (7 Ilma-vesilämpöpumppu) ja maalämpöpumppu (8 Maalämpöpumppu). 
 
Lisätietoa lämpöpumpputeknologioista (motiva.fi) 
 
Lämpöpumppujen soveltuvuus eri talotyyppeihin, casekortti (Elvari) 
  

https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/lampopumput/lampopumpputeknologiat
http://www.motiva.fi/files/9469/Lampopumppujen_soveltuvuus_eri_talotyyppeihin.pdf
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6 Ilmalämpöpumppu (sähkö- ja öljylämmityskohteet) 

 

Kuva 6.1. Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö. (Sami Seuna) 

 
Paras hyöty ilmalämpöpumpusta saadaan rakennuksessa, jossa on suora sähkölämmitys ja avara 
pohjaratkaisu. Laite on hyvä lisälämmitin myös vesikiertoisiin sähkölämmitys- tai öljylämmitysra-
kennuksiin, mutta silloin oikea käyttö lämmitysjärjestelmän rinnalla korostuu.  Hyviä sovelluksia 
ovat mm. päiväkodit, koululuokat ja toimistot jossa tilaa saadaan samalla laitteella myös viilen-
nettyä. Ilmalämpöpumppu soveltuu melko hyvin myös huonekohtaisesti lämmittimeksi erityisesti 
sellaisissa tiloissa, joissa tarvitaan usein myös huonekohtaista jäähdytystä. 

Ilmalämpöpumppu ei yleensä sovellu rakennuksen ainoaksi lämmityslaitteeksi, koska sen 
tuottama lämpöenergia vähenee pakkasten kiristyessä ja lämpötila ei yleensä leviä riittävästi kaik-
kiin tiloihin. Lämpöpumppu toimii sitä tehokkaammin, mitä pienempi lämpötilaero sisä- ja ulkoil-
man välillä on. Tasokas lämpöpumppu voi riittää ainoaksi huonelämmittimeksi leudon talven ai-
kana mutta lämpöpumppu tarvitsee myös itsenäisen varalämmitysmuodon, joka käynnistyy ter-
mostaatin ohjaamana tarvittaessa. Tyypillisimmin varalämmitys tapahtuu sähkölämmittimellä. 
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Kuva 6.2. Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö. (Sami Seuna) 

 
VTT julkaisi vuonna 2016 selvityksen koskien ilmalämpöpumppujen vaikutusta energiankulutuk-
seen pientaloissa. Tutkimuksessa hyödynnettiin mm. ilmalämpöpumppujen mittaustuloksia sekä 
simuloitiin lämpöpumppujen kulutusvaikutuksista erilaisia skenaarioita.  
 
Ilma-ilmalämpöpumppujen energiankulutusvaikutukset pientaloissa (VTT) 
 

Ilmalämpöpumpun lämmöntuotanto 

Laitteesta riippuen noin -25 asteen pakkasilla saavutetaan raja, jolloin uudehko pumppumalli 
tuottaa lämpöä enää COP 1–2:n verran, vanhemmat mallit saattavat näissä olosuhteissa kuluttaa 
enemmän kuin tuottaa tai jopa sammuttaa itsensä. Kovilla pakkasilla myös laitteen antoteho on 
heikoimmillaan. COP = coefficient of performance) kertoo, paljonko pumppu tuottaa kyseisellä 
hetkellä ja kyseisissä olosuhteissa lämpöä suhteessa sen käyttämään sähköenergiaan. (Lisätie-
toja: 14 Termejä) 

Ilmalämpöpumppua ei teknisistä ja kannattavuussyistä välttämättä kannata käyttää yli -20 
asteen lämpötilassa, ellei automatiikka sammuta laitetta itsestään. Tarkista esim. käyttöohjeista 
tai maahantuojalta laitteen hyötysuhde ja toimivuus kovilla pakkasilla. Mikäli laite sammutetaan 
esim. -20 asteen pakkasella, se kannattaa teknisistä syistä kytkeä takaisin päälle vasta -10 asteen 
paikkeilla. 
 

http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/t262.pdf
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Ilmalämpöpumppu lämmitys- ja jäähdytyskäytössä 

Lämmityskäytössä ilmalämpöpumppu hyödyntää ulkoilman sisältämää lämpöenergiaa. Pum-
pussa on kaksi lämmönvaihdinta: höyrystin ja lauhdutin. Höyrystimessä lämpöä siirtyy ulkoil-
masta kylmäaineeseen ja lauhduttimessa kylmäaineesta huoneilmaan. Kylmäaine liikkuu höyrys-
timen ja lauhduttimen välillä kompressorin avulla. 

Ilmalämpöpumppua voidaan käyttää myös jäähdytykseen. Jäähdytyskäytössä pumppu toi-
mii päinvastoin, eli se siirtää lämpöenergiaa huoneilmasta ulkoilmaan. Pumpun käyttäminen 
jäähdytykseen lisää rakennuksen energiankulutusta ja syö osaltaan niitä säästöjä, joita lämmitys-
käytössä on saatu talven aikana. Tästä syystä jäähdytystoimintoa kannattaa käyttää vain kohtuu-
della ja todelliseen tarpeeseen. 

Suomen talviolot asettavat erityisiä vaatimuksia ilmalämpöpumpun toiminnalle. Joissakin 
malleissa on jo tehtaalla otettu huomioon alhainen käyttölämpötila. Markkinoilla voi olla laitteita, 
jotka on suunniteltu erilaisiin oloihin.  
 
Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö (motiva.fi) 
 

6.1 Ilmalämpöpumpun hankinta  

Harkitse valintakriteereitä, kun valitset ilmalämpöpumppua. Tärkeintä on valita oikean tehoinen 
laite ja sijoittaa se toiminnan kannalta parhaaseen paikkaan. Mikäli oikean laitteen ja sijoituspai-
kan valinta on vaikeaa, kannattaa ottaa yhteys asentajaan tai myyjäliikkeeseen.  
 
LAITTEEN SÄÄNNÖLLINEN PUHDISTUS VAIKUTTAA HYÖTYSUHTEESEEN JA TEHOON. 
 
Hanki ilmalämpöpumppu, jonka toimivuus on testattu pohjoismaisissa oloissa luotettavasti.  
 
Ilmalämpöpumpun hankintaohjeita: 

• Vertaa laitteiden teknisiä tietoja: huomioi mm. takuuaika ja COP-arvo eri lämpötiloissa 
• Vertaa laitteiden COP-arvoja keskenään erilaisissa lämpötilaolosuhteissa. Kun ulkona 

on +7 lämpökerroin COP on noin puolet korkeampi kuin -20 asteen lämpötilassa 
• Vertaa laitteiden teknisiä tietoja: huomioi mm. takuuaika, SCOP-arvo ja energialuokka. 

Ole tarkkana, että vertailet keskenään saman ilmastovyöhykkeen SCOP-arvoja. Pakolli-
sena energiamerkissä on ilmoitettava vain Keski-Euroopan vertailupaikkakunnan arvo, 
joka on useimmiten ainoa energiamerkissä ilmoitettu SCOP-arvo. Pohjoisimman vertai-
lupaikkakunnan Helsingin olosuhteissa SCOP-arvo on heikompi kuin Keski-Euroopan 
(Strasbourg-arvo) ja Pohjoisemmassa Suomessa SCOP-arvo on Helsingin SCOP-arvoa 
heikompi. Myös ilmalämpöpumpun antoteho laskee lämpökertoimen laskiessa.  

 SCOP (seasonal coefficient of performance) = Uusien ilmalämpöpumppu-
jen energiamerkissä oleva arvo. Pakollinen ilmoitettu arvo (Keski-Euroopan 
vyöhyke) kuvaa laskennallista vuotuista keskimääräistä lämpökerrointa. 
(Lisätietoja: 14 Termejä) 

https://www.motiva.fi/files/6794/Ilmalampopumpun_energiataloudellinen_kaytto.pdf
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• Tarkista myyjältä laitteen lämpökerroin, antoteho ja toimivuus kovilla pakkasilla, par-
haimmat uudet laitteet toimivat jopa -30 asteen pakkasella sähkölämmitystä kannatta-
vammin. 

• Hanki ilmalämpöpumppu asennettuna. Näin et jää pumpun toimittajan ja asentajan 
vastuuerimielisyyksien uhriksi vika- tai neuvotapauksessa.  

• Tee asennuksesta kirjallinen sopimus. 
• Vaadi takuutapauksia sekä huoltoa varten yhteystiedot kirjallisina. Selvitä, mitä takuu 

koskee: kompressoria, laitetta, takuutyötä. 
• Vaadi asentajalta käyttöönottopöytäkirja, käyttöönotto–opastus pumpulle ja järjestel-

mälle osana talosi lämmitysjärjestelmää. Käy läpi myös laitteen suodatusominaisuu-
det, niiden huollon tarve ja ohjeet sekä jäähdytyksen toiminta ja energiankulutus. 

• Varmista pumpun asentajan pätevyys (EUCERT tai vastaava). Pumpun saa asentaa vain 
sellainen asentaja tai yritys, jolla on kylmäainepätevyys ja sähköpätevyys. Lista EU-
CERT-sertifioiduista asentajista  

• Valitse luotettava myyjä. Hanki ilmalämpöpumppu teknisesti osaavasta ja taloudelli-
sesti vakaasta yrityksestä. 

• Tarkempia ohjeita ilmalämpöpumpun hankinnasta saat esimerkiksi Kuluttajaviraston 
ilmalämpöpumppujen osto-oppaasta.  

 

Ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön sijoittaminen 

Asentajan ja käyttäjän on hyvä käydä läpi sijoituspaikkaan vaikuttavat tekijät ennen asentamista. 
Harkitse sijoituspaikka huolella, sillä väärällä sijoituksella voidaan pilata hyvä laite ja sen ominai-
suudet. Hyviä sijoituspaikkoja sisäyksikölle on esimerkiksi eteisaulassa ulko-oven yläpuolella tai 
muun avaran tilan seinustalla. Tärkeintä on, että ilmalämpöpumpun sisäyksikön edessä ja alla on 
reilusti vapaata tilaa niin, että ilma pääsee esteettä leviämään tiloihin. 

 
 

 

 

 

 

 

Kuva 6.1. Suojakotelo, jossa kulkee ilma-
lämpöpumpun kondenssiputki, kylmäaine-
putket ja sähkökaapeli. (Sami Seuna) 

 
Ilmansuunnalla ei ole juurikaan merkitystä laitteen energiataloudelle. Ulkoilman lämpötila talon 
ulkoseinustalla on talvisin lähes sama niin talon pohjoiskuin eteläpuolellakin.  

http://www.sulpu.fi/laatumerkit-ja-sertifikaatit
http://www.sulpu.fi/laatumerkit-ja-sertifikaatit
https://kuluttaja.fi/artikkelit/ostajan-opas-ilmalampopumput
https://kuluttaja.fi/artikkelit/ostajan-opas-ilmalampopumput
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6.2 Ilmalämpöpumpun käyttö ja huolto 

Yleisohjeita ilmalämpöpumpulle 
• Älä peitä sisä- tai ulkoyksikön ilma-aukkoja, ilmatilaa on oltava reilusti myös laitteen 

ympärillä 
• Pidä suodattimet puhtaina. Likaantuneet suodattimet laskevat laitteen suorituskykyä. 

Sisäyksikön karkeasuodatin tulee imuroida 1–2 kertaa kuukaudessa ja vaihtaa valmis-
tajan ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa sisäyksikön lämmönsiirtimelle (suodattimen 
alla) voi ruiskuttaa tarkoitukseen suunniteltua pesuainetta ja sen huuhteluun vettä oh-
jeiden mukaisesti. Myös ulkoyksiköltä on hyvä poistaa ajoittain ilmanottosäleikköön 
kiinnittyneet roskat 

• Tarkkaile ulkoyksikön jää- ja lumitilannetta talven aikana, poista tarvittaessa kertynyt 
lumi ja jää varovasti esim. lumiharjalla 

• Sijoita elektroniset laitteet vähintään metrin etäisyydelle pumpusta ja kaukosääti-
mestä. Kaukosäätimen toiminta saattaa häiriintyä myös elektronisesti ohjatusta loiste-
putkesta. 

• Käytä kaukosäätimen lämpötilamittausta, jos sisäyksikkö on kaukana oleskelualueelta. 
Sijoita kaukosäädin niin, että se mittaa luotettavasti huonelämpötilaa. Älä pidä sää-
dintä lehtikasan alla tai lämmönlähteiden läheisyydessä. 

• Mieti kokonaisuus. Lämpöpumpun asennuksen yhteydessä kannattaa käydä jälleen-
myyjän tai muun asiantuntijan kanssa läpi koko talon lämmitys- ja ilmanvaihtojärjes-
telmä ja säätää se energiaa säästäväksi kokonaisuudeksi. 
 

 

 

Kuva 6.2. Ilmalämpöpumpun puhdistaminen. Lämmönsiirtokennolle ruiskutetaan kennon puhdis-
tusainetta, joka huuhdellaan vedellä pian pois. (Sami Seuna) 

Ilmansuodattimen puhdistaminen, opasvideo 
 
Ilmalämpöpumpulle voidaan myös hankkia tehopuhdistus, katso lisätietoja aiheesta ilmalämpö-
pumpun puhdistus. 

http://www.youtube.com/watch?v=L8HUSOreCsc
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Kuva 6.3. Viiden vuoden aikana sisäyksikön puhaltimeen kertynyt pöly, jota ei saa pois kotikons-
teilla (Sami Seuna) 

 
 

 

Kuva 6.4. Ilmalämpöpumpun puhallusteho parani merkittävästi ammattilaisen tekemän tehopuh-
distuksen jälkeen. (Sami Seuna) 
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Hanki ilmalämpöpumppu, jonka toimivuus on testattu pohjoismaisissa oloissa luotettavasti. 
 
OIKEIN ASENNETTU JA KÄYTETTY ILMALÄMPÖPUMPPU VOI SÄÄSTÄÄ 10-30% SÄHKÖLÄMMITYS-
RAKENNUKSEN KOKONAISKULUTUKSESSA. LAITTEEN SÄÄNNÖLLINEN PUHDISTUS VAIKUTTAA 
HYÖTYSUHTEESEEN JA TEHOON. 
 

Ilmalämpöpumpun lämmityskäyttö 

Lämpöpumppu on yleensä tukilämmitysmuoto talon varsinaiselle lämmitysjärjestelmälle kuten 
patteri-, lattia tai kattolämmitykselle. Jos muu lämmitysjärjestelmä on päällä samanaikaisesti, 
aseta varsinaisen lämmitysjärjestelmän sisälämpötilan asetusarvo 2–4 astetta ilmalämpöpumpun 
asetusarvoa matalammalle (Käytännössä esim. patteritermostaatit 17–19 °C, lämpöpumppu 
21 °C). Jos on mahdollista, alenna muun lämmitysjärjestelmän päivälämpötila-asetuksia.  
 

Ilmalämpöpumpun jäähdytyskäyttö 

Käytä laitetta jäähdytykseen vain todellisen tarpeen mukaan. Kun rakennuksessa ei oleskella, laita 
pumppu pois päältä. 

Älä anna auringon paistaa suoraan ikkunoista huoneeseen, kun on jäähdytystarvetta. Käytä 
markiiseja, verhoja tai sälekaihtimia. Huoneen jäähdyttäminen kestää kauemmin, jos huoneen 
katto- ja lattiarakenteet lämpiävät. Jotta viileys ei karkaa, pidä ikkunat, ovet ja muut luukut sul-
jettuina. Hyödynnä yöajan viileyttä tuuletuksessa ja koneellisessa ilmanvaihdossa (suurin puhal-
lusteho yöaikaan). 

Yleensä jo asteen tai parin viilennys riittää tekemään sisäilman miellyttäväksi, koska huo-
neilmasta poistuu samalla myös kosteutta. 
 

Ilmalämpöpumpun laadun vaikutus saavutettuun säästöön 

Lämmön leviämisen vaikeutuminen väliseinillä erotettuihin huonetiloihin, rajoittaa suurempaa 
energiasäästöä. Suurin osa kohdekohtaisista säästöistä riippuu muista tekijöistä kuin ilmalämpö-
pumpun energiatehokkuudesta, eli mm. pohjarakenteesta ja lämmityspattereiden termostaat-
tien säädöistä. 

Jos talossa on lähtötilanteessa suuri kokonaisenergiankulutus, voidaan ilmalämpöpumpulla 
saavuttaa suuremmat säästöt.  
 

Rakennuksen sijainnin vaikutus säästöön 

Motivan ELVARI-hankkeessa tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että säästöt ovat suuremmat 
Etelä-Suomen lauhemmilla alueilla. Pohjois-Suomessa taas lämmityskausi on pidempi ja vuotui-
nen lämmitystarve suurempi, joten vuotuinen energiansäästöpotentiaali on myös suurempi. 
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Ilmalämpöpumppuinvestoinnin kannattavuus 

Mallisarjojen pienimmät ilmalämpöpumput maksavat asennettuna noin 1 200–2 500 euroa, suu-
ritehoiset maksavat muutamia tuhansia euroja asennettuna. Laitteen asennus ja tarvikkeet mak-
savat sekä halpaan että kalliiseen saman tehoiseen laiteyksikköön suunnilleen saman verran. Lait-
teen toiminnalla ja oikealla asennuksella on suuri merkitys tulevaisuuden säästöihin. On myös 
huomattava, että uusillakin laitteilla on merkittäviä keskinäisiä tehokkuuseroja hyötysuhteissa. 

Pienessä rakennuksessa ilmalämpöpumpun takaisinmaksuaika on noin 3–7 vuotta, jos kes-
kimääräinen vuotuinen energiansäästö on 3 000 kWh ja sähkön hinta on 0,12 €/kWh. 

VTT julkaisi vuonna 2016 selvityksen koskien ilmalämpöpumppujen vaikutusta energianku-
lutukseen pientaloissa. Tutkimuksessa hyödynnettiin mm. ilmalämpöpumppujen mittaustuloksia 
sekä simuloitiin lämpöpumppujen kulutusvaikutuksista erilaisia skenaarioita.  
 
Ilma-ilmalämpöpumppujen energiankulutusvaikutukset pientaloissa (VTT) 
 
 
  

http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/t262.pdf
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7 Ilma-vesilämpöpumppu (öljylämmityksen ja vesi-
kiertoisen sähkölämmityksen yhteyteen) 

Ilma-vesilämpöpumppu toimii erinomaisesti matalalämpöisen lämmönjakojärjestelmän yhtey-
dessä. Paras vaihtoehto on vesikiertoinen lattialämmitys, mutta järjestelmään voidaan kytkeä 
myös vesipatterit tai ilmakonvektorit. Ilmakiertoinen lattialämmitys tai ilmalämmityskanavisto lii-
tetään järjestelmään erillisen lämmönvaihtimen kautta. 

Vanhassa rakennuksessa ilma-vesilämpöpumpun voi kytkeä olemassa olevan lämmitysjär-
jestelmän tueksi. Tällöin esimerkiksi öljykattila lämmittää rakennuksen kaikkein kylmimmillä ke-
leillä ja tarvittaessa tukee ilma-vesilämpöpumppua. 

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 asenne-
taan sisätiloihin. Tällöin ulkoseinään täytyy tehdä ilmanottoja varten poistoaukot. Sisälle asen-
nettavien ilma-vesilämpöpumppujen asentamisessa tulee erityisen tarkasti noudattaa valmista-
jan ohjeita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7.1. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyk-
sikkö (Harri Heinaro) 
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Kuva 7.2. Ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö (Harri Heinaro) 

 

Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä tulee suunnitella kokonaisuutena  

Huolellinen suunnittelu ja ammattitaitoinen asennus ovat hyvin toimivan lämpöpumppujärjestel-
män edellytyksiä. Rakennuksen vuotuinen energiankulutus sekä huipputehontarve lämmityk-
sessä ja lämpimän käyttöveden tuottamisessa antavat pohjan ilma-vesilämpöpumpun mitoituk-
selle. 

Ulkoilman ja lämmönjakoverkoston lämpötilat vaikuttavat huomattavasti ilma-vesilämpö-
pumppujen hyötysuhteeseen ja lämpötehoon. Ilma-vesilämpöpumpun hyötysuhde huononee sa-
maa tahtia olosuhteiden kylmenemisen kanssa. 
 
Lisätietoja ilmavesilämpöpumpusta (motiva.fi) 
  

https://www.motiva.fi/ajankohtaista/julkaisut/kaikki_julkaisut/hanki_hallitusti_ilma-vesilampopumppu.9236.shtml
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7.1 Ilma-vesilämpöpumpun hankinta  

 

Ilma-vesilämpöpumpun mitoittaminen 

Kun lämmitystarve on suurimmillaan, ilma-vesilämpöpumpun hyötysuhde on heikoimmillaan. 
Pakkasten kiristyessä tarvitaan myös lämpimämpää lämmitysvettä kuin lauhan sään vallitessa. Se 
saattaa muodostua monille laitemalleille haasteeksi. Lyhyet ja kovat pakkasjaksot eivät vaikuta 
merkittävästi vuotuiseen energiatarpeeseen, sillä lämmityskausi kokonaisuudessaan on pitkä 
myös Etelä-Suomessa. 

Käyttöveden lämmitys ilma-vesilämpöpumpulla on vain hieman sähkölämmitystä tehok-
kaampaa. Laite tuottaa noin puolet vähemmän tehoa -20°C asteessa kuin +7°C asteessa. Jos laite 
on teholtaan liian pieni, tukilämmitys joudutaan aloittamaan aiemmin mitä käyttöolosuhteet pa-
kottaisivat tekemään. Toisaalta, jos laite on liian suuri, laite joutuu käymään hyvin lyhyitä käyttö-
jaksoja erityisesti kesäaikana. Se heikentää lämpökerrointa. 
 
Ilma-vesilämpöpumpun hankintaohjeet 

• Vertaa laitteiden teknisiä tietoja: huomioi mm. takuuaika, COP-arvo eri lämpötiloissa 
• Vertaa laitteiden COP-arvoja keskenään erilaisissa lämpötilaolosuhteissa. Kun ulkona 

on +7 lämpökerroin COP on noin puolet korkeampi kuin -15 asteen lämpötilassa 
 COP = coefficient of performance) kertoo, paljonko pumppu tuottaa läm-

pöä suhteessa sen käyttämään sähköenergiaan. Kun ulkona on +7 lämpö-
kerroin COP on noin puolet korkeampi kuin -15 asteen lämpötilassa (Lisä-
tietoja: 14 Termejä).  

• Ota selvää rakennuksen lämmönjakoverkon lämpötilatasoista kovemmilla pakkasilla 
• Vertaa laitteiden kompressorin tuottamaa maksimilämpötilaa keskenään 
• Vertaa laitteiden teknisiä tietoja: huomioi mm. takuuaika, SCOP-arvo ja energialuokka. 

Ole tarkkana, että vertailet keskenään saman ilmastovyöhykkeen SCOP-arvoja. Pakolli-
sena energiamerkissä on ilmoitettava vain Keski-Euroopan vertailupaikkakunnan arvo, 
joka on useimmiten ainoa energiamerkissä ilmoitettu SCOP-arvo. Pohjoisimman vertai-
lupaikkakunnan Helsingin olosuhteissa SCOP-arvo on heikompi kuin Keski-Euroopan 
(Strasbourg-arvo) ja Pohjoisemmassa Suomessa SCOP-arvo on Helsingin SCOP-arvoa 
heikompi. Myös ilmalämpöpumpun antoteho laskee lämpökertoimen laskiessa. 

 SCOP (Seasonal COP = seasonal coefficient of performance) = Vuotuinen 
lämpökerroin, joka ilmoitetaan tietyllä ilmastovyöhykkeellä. SCOP-arvoja 
voi vertailla keskenään kuten COP-arvoja keskenään, kunhan huomioi että 
maantieteelliset vertailupaikkakunnat (SCOP) ja mittausstandardit ovat 
vertailuryhmässä samat. SCOP-arvo ei huomioi käyttöveden tuotantoa, 
joka tapahtuu aina huonommalla lämpökertoimella kuin lämmitysverkon 
lämmöntuotto.  

• Tarkista myyjältä laitteen lämpökerroin, antoteho ja toimivuus kovilla pakkasilla 
• Valitse teknisesti osaava ja taloudellisesti vakaa laitteiston myyjä (www.ytj.fi) 
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• Hanki ilma-vesilämpöpumppu asennettuna vastuuerimielisyyksien välttämiseksi. 
• Selvitä takuun sisältö. 
• Tee kirjallinen sopimus. 
• Pyydä laitetoimittajan ja -asentajan kirjalliset yhteystiedot. 
• Vaadi asentajalta käyttöönottopöytäkirja sekä pumpun ja järjestelmän käyttöönotto-

opastus. 
• Käy asentajan kanssa läpi laitteen energiankulutus, käyttö, säätäminen ja huolto-oh-

jeet. 
• Varmista, että asentajalla on kylmäaine- ja sähköpätevyydet (EUCERT tai vastaava). 

Lista EUCERT-sertifioiduista asentajista. 
 

Ilmavesi-lämpöpumpun hankinta on otollisinta ennen kaikkea, kun  
• kokonaisenergiankulutus on lähtötilanteessa vähintään 25 000 kWh 
• ilma-vesi-lämpöpumppu liitetään lattialämmitykseen 
• käyttöveden kulutus on suhteessa melko vähäinen 
• lauhojen sääolosuhteiden vallitessa 

 
Lämmitystarve pohjoisessa on suurempi kuin Etelä-Suomessa, joten energiansäästöä voi syntyä 
vastaavanlaisessa talossa yhtä paljon, vaikka lämpökerroin olisikin vuositasolla huonompi. 
 

7.2 Ilmavesi-lämpöpumpun ulko- ja sisäyksikön sijoittamien 

 
Ilmavesi-lämpöpumpun sijoittaminen: 

• Ulkoyksikkö ei saa jäädä talvella lumen alle. Asennuskorkeus on noin 100 cm, Pohjois-
Suomessa korkeampikin. 

• Sijoita ulkoyksikkö mieluummin räystään tai katoksen alle. Huolehdi siitä, että laitetta 
pääsee helposti huoltamaan. 

• Ota huomioon kondenssiveden poistaminen. Ulkoyksiköstä valuva vesi jäätyy talviolo-
suhteissa. Ulkoyksikköä ei saa suojata ylimääräisillä kehikoilla. Ne rajoittavat ilman lii-
kettä, haittaavat pumpun toimintaa ja heikentävät sen hyötysuhdetta. 

• Ulkoyksikön voi kiinnittää seinään tai lattia-/maatukiin. Seinäkiinnityksen on oltava tu-
keva ja sellainen, ettei rakenteisiin tule runkoääniä. 

• Noudata valmistajan ohjeita suojaetäisyyksissä rakenteisiin. 
• Tiheällä asuinalueella ulkoyksikköä ei tule asentaa lähellä naapuritaloa sijaitsevalle sei-

nälle  
• Sisäyksikön voi sijoittaa esimerkiksi tekniseen tilaan tai kodinhoitohuoneeseen. Tilassa 

täytyy olla lattiakaivo. 
• Huolehdi, että sisäyksikköä pääsee helposti huoltamaan. 

 

http://www.sulpu.fi/laatumerkit-ja-sertifikaatit
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7.3 Ilma-vesilämpöpumpun käyttö ja huolto 

 

Ammattitaitoinen asennus varmistaa tehokkaan toiminnan 

Saneerauskohteissa ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän asentaminen vaatii järjestelmän tunte-
vaa asentajaa ja putkiasentajaa, koska osa järjestelmistä kytketään olemassa olevan lämmitysve-
sivaraajan tai öljykattialan yhteyteen. Mikäli virheitä tehdään kytkennöissä, on vaarana tehoton 
toiminta. 

Ilma-vesilämpöpumpulla tuotettu lämmitys- ja käyttövesi on yleensä enintään +50–60°C as-
teista, joskin kovien pakkasten aikana lämmöntuottokyky voi painua selvästikin alle 50°C astee-
seen ja samalla laitteen hyötysuhde jopa lähes sähkölämmityksen tasolle.  Pääsääntöisesti tarvit-
tava loppulämpö joudutaan tuottamaan vesivaraajan sähkövastuksella tai muulla, erillisellä läm-
mönkehittimellä, kuten esimerkiksi öljykattilalla. Kahta kompressoria käyttävällä ilma-vesilämpö-
pumpulla vesi voi lämmetä jopa 70-80°C asteeseen saakka. 
 

Talvella kannattaa tarkkailla jään ja lumen muodostumista ulkoyksikköön 

Vaikka ilma-vesilämpöpumpun ohjausyksikkö automaattisesti huolehtii laitteen sulattamisesta, 
saattaa hankalissa sääolosuhteissa kertyä jäätä ulkoyksikön ulospuhallussäleikköön ja laitteen 
pohjaan tai reunoille. 

Jään ja irtolumen voi tarvittaessa poistaa varovasti esimerkiksi auton lumiharjalla. Puhdista-
misessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. 
 

Vanhan vesivaraajan hyödyntäminen ilma-vesilämpöpumpun yhteydessä  

Yösähköä hyödyntävässä rakennuksessa on yleensä suurikokoinen lämmitysvesivaraaja, josta 
lämmin käyttövesi saadaan käyttövesikierukan avulla. Mikäli varaajan kunto ja eristystaso ovat 
hyvät, kannattaa harkita niin sanottua Monoblock-tyyppistä ratkaisua. Siinä ilma-vesilämpöpum-
pun koneisto ja tekniikka sijaitsevat ulkoyksikössä ja laite voidaan kytkeä olemassa olevaan vesi-
varaajaan. Monoblock-ratkaisu maksaa noin 5 500 –9 000 euroa. 

On kuitenkin huomioitava, että suuressa varaajassa lämpöhäviö kasvaa ja mitä suuremmaksi 
vesitilavuus kasvaa, sitä tärkeämmäksi muodostuu varaajan hyvä eristystaso. Varaajan hyödyntä-
mistä kannattaa harkita tapauskohtaisesti, sillä esimerkiksi 3 000 litran varaajan lämpöhäviö voi 
olla noin 2 000–10 000 kWh/a. Yösähkön hintaetu on kutistunut niin pieneksi, että jo pelkän suu-
rikokoisen vesivaraajan poistaminen on tehokas energiansäästötoimi.  

Split-järjestelmän etu on sen sopivuus sekä uusiin että vanhoihin rakennuksiin. Järjestelmä 
koostuu sisä- ja ulkoyksiköstä. Sen haittapuolena on Monoblock-malleihin verrattuna selvästi kal-
liimpi hankintahinta. Split-ratkaisu maksaa noin 8 000–14 000 euroa. 
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8 Maalämpöpumppu (öljy- ja sähkölämmityksen kor-
vaamiseen) 

Maalämpö sopii erinomaisesti matalalämpöisen lämmönjakojärjestelmän yhteyteen. Paras vaih-
toehto on vesikiertoinen lattialämmitys, jossa kiertävä vesi ei ole niin lämmintä kuin patteriver-
kostossa tai ilmakonvektoreja käyttäen. Myös ilmakiertoinen lattialämmitys tai ilmalämmityska-
navisto voidaan kytkeä maalämpöön erillisen lämmönvaihtimen kautta.  

Maalämpöpumpulla voidaan nostaa veden lämpötila noin 50–65°C asteeseen. Kahta komp-
ressoria käyttävällä maalämpöpumpulla voidaan päästä jopa 80 asteeseen. 60°C asteessa maa-
lämmön lämpökerroin on vielä yli kaksi, ollen hieman huonompi keväällä kuin syksyllä. 
 

Maalämpöpumppujärjestelmä tulee suunnitella kokonaisuutena 

Huolellinen suunnittelu ja ammattitaitoinen asennus ovat hyvin toimivan maalämpöpumppujär-
jestelmän edellytyksiä. Myös lämmönkeruupiirin ja lämmönjakoverkoston mitoittaminen vaikut-
tavat järjestelmän tehokkuuteen. 
 
Maalämpöä kannattaa lämmitysmuodon vaihtona harkita, kun tarkastellaan takaisinmaksuaikaa 
ja alla luetellut toteutuvat: 

• kokonaisenergiankulutus on lähtötilanteessa vähintään 30–35 000 kWh (mieluiten yli 
40 000 kWh) 

• maalämpöpumppu liitetään lattialämmitykseen tai matalalämpöiseen vesiradiaattori-
verkkoon (max 50–60 astetta) 

• lämmönkeruupiiri voidaan asentaa vaakaputkistona savimaahan tai porakaivoasen-
nuksessa kallio on enintään noin 10 metrin syvyydellä 

 
Maalämpöä ei kannata lämmitysmuodon vaihtona harkita, kun KAIKKI alla olevat toteutuvat: 

• kokonaisenergiankulutus on lähtötilanteessa alle 25 000 kWh 
• maalämpöpumppu liitetään korkealämpöiseen radiaattoriverkkoon (max 60–70°C as-

tetta) 
• lämmönkeruupiirin porakaivoasennuksessa kallio on ainakin 20 metrin syvyydellä 
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Kuva 8.1. Erillinen varaaja ja maalämpöpumppu (Sami Seuna) 

 

 

Kuva 8.2. Maalämpökeskus, jossa varaaja ja lämpöpumppu samoissa kuorissa, teholuokka 10 kW. 
(Sami Seuna)  
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Kuva 8.3. Neljä maalämpöpumppua, yhteisteholtaan noin 425 kW. (Gebwell Oy) 

 

Miten maalämpöjärjestelmä toimii? 

Maalämpöjärjestelmä käyttää hyväkseen maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta aurin-
gon lämpöä. 

Koska maaperän lämpötila on alhainen, täytyy talteen kerätyn energian lämpötila nostaa 
rakennuksen lämmityksen tarvitsemalle tasolle. Lämpöpumpussa se tapahtuu kompressorin 
avulla. 

Maalämpöjärjestelmä muistuttaakin jääkaapin toimintaa. Maaperä on kuin jääkaapin sisä-
tila, josta lämpöä pumpataan talon lämmitysjärjestelmään ja lämpimään käyttöveteen. 

Kompressorin ohella maalämpöpumpun keskeisiä osia ovat paisuntaventtiili ja kaksi läm-
mönvaihdinta: höyrystin ja lauhdutin. Höyrystin siirtää lämpöä lämmönkeruupiiristä lämpöpum-
pun kylmäaineeseen. Lauhdutin siirtää lämpöä edelleen lämmönjakojärjestelmään. 

Lämpö kerätään maasta joko vaakatasoon routarajan alapuolelle asennetulla vaakaputki-
tuksella tai kallioon asennetulla pystyputkituksella. Lämmönkeruuputkisto voidaan myös ankku-
roida vesistön pohjaan. 

Putkiston asentaminen kannattaa jättää alan asiantuntijan tehtäväksi. 
 
Lisätietoa maalämpöpumpuista (Energiatehokas koti) 
 
Ympäristöministeriö, lämpökaivo-opas (2013) 
 
Geologian tutkimuskeskus GTK, alueellinen maaperä- ja kalliokoostumus, karttapalvelu 
 

http://energiatehokaskoti.fi/suunnittelu/talotekniikan_suunnittelu/lammitys/lampopumput/maalampopumppu
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40953/YO_2013.pdf?sequence=4
http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html
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8.1 Maalämpöpumpun hankinta 

 

Maalämpöpumppu mitoitetaan joko täys- tai osateholle 

Rakennuksen tilojen ja käyttöveden lämmityksen vaatima vuotuinen energiamäärä mitoittaa läm-
mönkeruupiirin ja antaa suuntaa lämpöpumpun tarvitsemalle teholle. 

Lämmönkeruuputkisto kannattaa kuitenkin mitoittaa hieman suuremmaksi kuin sen lasken-
nallinen minimitarve. Se nostaa lämmönkeruunesteen lämpötilaa ja lämpöpumpun hyötysuh-
detta sekä vähentää lämpökaivoa käytettäessä kaivoveden jäätymisriskiä. 

Osateholle mitoitettu lämpöpumppu kattaa yleensä 60–80 % lämpötehon huipputarpeesta. 
Osatehomitoitusta käytetään enemmän suurissa kohteissa kuin pienissä Sen energiantuotto on 
95–99 % vuotuisesta energiamäärästä. Loppuosa energiasta on järkevä tuottaa olemassa olevalla 
öljylämmityskattilalla, erityisesti suurten rakennuksien kohdalla. Jos lisätehon tarve on on pieni, 
kannattaa harkita myös vesivaraajaan asennetun sähkövastuksen käyttöä. 

Täysteholle mitoitettu lämpöpumppu kattaa kaiken energiantarpeen kovimmillakin pakka-
silla ilman lisävastuksia. 
 
Hanki hallitusti maalämpöjärjestelmä (motiva.fi)  
 
Lisätietoa maalämmöstä (motiva.fi) 
 
Yleiset hankintaohjeet 

• Vertaa laitteiden teknisiä tietoja: huomioi mm. takuuaika ja COP-arvo eri lämpötilaolo-
suhteissa 

• Vertaa laitteiden COP-arvoja keskenään erilaisissa lämpötilaolosuhteissa. Myös maa-
liuoskierto on hieman kylmempi talvella-keväällä kuin kesällä-syksyllä.  

 COP = coefficient of performance) kertoo, paljonko pumppu tuottaa läm-
pöä kyseisellä hetkellä ja kyseisissä olosuhteissa suhteessa sen käyttämään 
sähköenergiaan. (Lisätietoa: 14 Termejä) 

• Ota selvää rakennuksen lämmönjakoverkon lämpötilatasoista kovemmilla pakkasilla 
• Vertaa kompressorin tuottamaa maksimilämpötilaa eri laitteiden välillä 
• Vertaa laitteiden teknisiä tietoja: huomioi mm. takuuaika, SCOP-arvo ja energialuokka. 

Ole tarkkana, että vertailet keskenään saman ilmastovyöhykkeen SCOP-arvoja.  
 Pakollisena energiamerkissä on ilmoitettava vain Keski-Euroopan vertailu-

paikkakunnan arvo, joka on useimmiten ainoa energiamerkissä ilmoitettu 
SCOP-arvo. Pohjoisimman vertailupaikkakunnan Helsingin olosuhteissa 
SCOP-arvo on heikompi kuin Keski-Euroopan (Strasbourg-arvo) ja Pohjoi-
semmassa Suomessa SCOP-arvo on Helsingin SCOP-arvoa heikompi. Myös 
lämpöpumpun antoteho laskee lämpökertoimen laskiessa. 

• SCOP (Seasonal COP = seasonal coefficient of performance) = Vuo-
tuinen lämpökerroin, joka ilmoitetaan tietyllä 

https://www.motiva.fi/ajankohtaista/julkaisut/kaikki_julkaisut/hanki_hallitusti_maalampojarjestelma.9236.shtml
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/lampopumput/lampopumpputeknologiat/maalampopumppu
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ilmastovyöhykkeellä. SCOP-arvoja voi vertailla keskenään kuten 
COP-arvoja keskenään, kunhan huomioi että maantieteelliset ver-
tailupaikkakunnat (SCOP) ja mittausstandardit ovat vertailuryh-
mässä samat. SCOP-arvo ei huomioi käyttöveden tuotantoa, joka 
tapahtuu aina huonommalla lämpökertoimella kuin lämmitysver-
kon lämmöntuotto.  

• Vertaa laitteiden energiamerkintöjä  
• Valitse teknisesti osaava ja taloudellisesti vakaa laitteiston myyjä. 
• Hanki maalämpöpumppu asennettuna vastuuerimielisyyksien välttämiseksi. 
• Selvitä takuun sisältö. 
• Tee kirjallinen sopimus. 
• Pyydä laitetoimittajan ja -asentajan kirjalliset yhteystiedot. 
• Vaadi asentajalta käyttöönottopöytäkirja sekä pumpun ja järjestelmän käyttöönotto-

opastus. 
• Käy asentajan kanssa läpi laitteen energiankulutus, käyttö, säätäminen ja huolto-oh-

jeet. 
• Varmista, että asentajalla on kylmäaine- ja sähköpätevyydet (EUCERT tai vastaava). 

Lista EUCERT-sertifioiduista asentajista.  
 

8.2 Maalämpöpumpun käyttö ja huolto 

Maalämpöpumppu on vaivaton käyttää, eikä se vaadi juurikaan huoltoa. Lämmönkeruupiirin ros-
kasuodatin kannattaa tarkistaa ja puhdistaa kerran vuodessa. 

Myös lämmönkeruunesteen paisunta-astian paine (suositus 1–1,5 bar) tulee tarkistaa aina-
kin kerran vuodessa – mieluiten talvella, jolloin paine on alhaisin. 
 

Maalämpöpumpun viilennyskäyttö 

Maalämpöpumppua voidaan käyttää myös huonetilojen viilennykseen. Yleisin viilennystapa on 
johtaa lämmönkeruupiirin neste ilmanvaihtokoneeseen kytkettyyn jäähdytyspatteriin, joka viilen-
tää tuloilmaa. 

Viilennyskäytössä huonetilojen lämpötilaa voidaan laskea vain asteella tai parilla. Samalla 
kuitenkin sisäilmankosteus vähenee ja ilma tuntuu selvästi miellyttävämmältä. 
 
Yleisimpiä maalämpöpumpun asennuksen mittoja 

• Lämmönkeruuputkisto: 40-50 mm:n paksuinen muoviputki, runkolinjat voivat olla jopa 
75mm 

• Vaakaputkisto: asennussyvyys noin 1 m, lämmönkeruupiirin pituus 300–600 m, etäi-
syys viereiseen putkilenkkiin vähintään 1,2 m 

• Pystyputkisto: lämpökaivon maksimisyvyys 200–250 m, ulkohalkaisija 115–165 mm 
• Keruuputkisto vesistössä: asennussyvyys ainakin 2 m 

 
 

http://www.sulpu.fi/laatumerkit-ja-sertifikaatit
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Porakaivon lämpötilasta 
• Porakaivon lämpötila säilyy melko vakiona vuoden ympäri. Lämpötila on 100 metrin 

syvyydessä keskimäärin 5–7 astetta, 200 metrin syvyydessä 6–9 astetta. 
• Kuormitustilanteissa talvella veden lämpötila usein laskee lähelle nollaa – ja ylikuormi-

tustilanteessa kaivo voi jäätyä. 
• Mikäli jäätyminen on laajaa, se saattaa litistää putkia. 
• Laaja ja pitkäaikainen jäätyminen rajoittaa veden virtaavuutta kaivossa, mikä entises-

tään heikentää kaivon tehokkuutta. 
• Jäätyneessä kaivossa lämmönkeruuliuoksen paluulämpötila on selvästi miinuksen puo-

lella. Jäätynyt kaivo sulaa ajan kuluessa, kun kompressori pysäytetään ja maaliuos-
pumppu jätetään käyntiin. Kaivon jäätyminen ei yleensä aiheuta teknisiä ongelmia 
lämpöpumpulle. 

 
 

 

Kuva 8.1. Kaivonrengas ja katkaisematon teräsputki näkyvissä. (Sami Seuna) 

 

 

Kuva 8.2. Kaivonrengas ja pystyputkisto asennettuna. (Sami Seuna) 
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Vesistöasennuksen erityispiirteitä 
• Vesistöasennusta kannattaa harkita, jos etäisyys rakennuksesta vesistöön on alle 50 

metriä eikä kaivuureitille osu hankalaa maastoa ja suuria korkeuseroja. 
• Huolehdi, että asennussyvyys putken kohdalla on riittävä. Muuten keruuputki voi ru-

veta jäädyttämään putkea ympäröivää vettä, mikä heikentää hyötysuhdetta. 
• Vedestä tuleva putki on lämpöeristettävä rantaviivasta rakennukseen asti, jotta kerät-

tyä lämpöä ei menisi hukkaan. 
• Merkitse keruuputkisto selkeästi, etteivät esimerkiksi ankkuroivat veneet vaurioittaisi 

sitä. 
 
Torju Legionella-bakteeri 

• Lämpimän käyttöveden lämpötilan on ainakin ajoittain oltava yli 55 astetta, jotta sii-
hen ei kertyisi haitallista Legionella-bakteeria.  

• Yli 50 asteessa Legionella-bakteeri kuolee muutamassa tunnissa, yli 60 asteessa muu-
tamassa minuutissa. 

• Lämpöpumpuilla käyttövesi saadaan helposti turvallisen lämpimäksi. 
• Joissakin lämpöpumpuissa on automaattinen toiminto, joka lämmittää käyttöveden 

säännöllisin väliajoin noin 65 asteeseen. 
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9 Pellettilämmitys (öljylämmitys, vesikiertoinen säh-
kölämmitys) 

Pellettien raaka-aineena käytetään kutterinpurua, sahajauhoa ja hiontapölyä, jota saadaan puu-
sepän- ja sahateollisuuden sivutuotteena. Pelletit puristetaan hienonnetusta puumassasta pie-
niksi, tiiviiksi sylintereiksi. Pelleteissä on puuenergiaa hyvin tiiviissä muodossa – yksi kuutio pel-
lettejä sisältää saman energiamäärän kuin 300-330 litraa kevyttä polttoöljyä. Puupelletit ovat ko-
timaista polttoainetta ja niiden ympäristökuormitus on hyvin pieni. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9.1. Suurikokoi-
nen pellettikattila. 
(Motiva Oy) 



63 

 
 

Pellettilämmitysjärjestelmä koostuu kattilasta, polttimesta, siirtoruuvista ja varastosiilosta. Pelle-
tit varastoidaan siiloon kattilahuoneen läheisyyteen. Siilon on oltava täysin kuiva, pölytiivis ja säh-
kötön. Omakotitalossa sopiva siilon koko on noin 8 m³, jolloin siihen mahtuu vuoden pellettien 
tarve eli noin 4 tonnia pellettejä (6,5 m³). 

Pelletit siirretään varastosta polttimelle siirtoruuvilla. Pellettejä poltetaan erityisesti pellet-
tien polttoon suunnitelluissa polttimissa. Polttimen ohjausyksikkö säätää polttoaineen syöttöruu-
vin, palamisilmapuhaltimen ja polttimen toimintaa lämmöntarpeen mukaan. Pellettipoltin voi-
daan asentaa erityisesti pelletin polttoon suunniteltuun kattilaan, mutta myös useimpiin öljy- ja 
puukattiloihin. 
 

 

Kuva 9.2. Pelletit palamassa. (Motiva Oy) 

 
Pelletti voidaan toimittaa asiakkaalle säiliöautolla, kun tilausmäärä on vähintään 4 tonnia. Tontin 
suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon se, että säiliöauton on päästävä vähintään 15 m etäi-
syydelle pellettivarastosta. Pellettiä voidaan hankkia myös 500 kg:n suursäkeissä. 

Pellettikattila nuohotaan ja tuhkat poistetaan säännöllisesti. Joissain kattilatyypeissä huolto 
on tehtävä 1-2 kuukauden välein, täysautomaattisissa kattiloissa muutaman kerran vuodessa. 
Kattilan säädöistä sekä polttimen, palopesän ja kattilan puhdistuksesta huolehtiminen pitää myös 
palamisen hiukkaspäästöt pieninä. Siilo on hyvä puhdistaa muutaman vuoden välein, sillä siilon 
pohjalle kertyy hienoainesta, joka saattaa haitata pelletin siirtoa. 

Hakkeeseen nähden pelletin etuna on tasalaatuisempi polttoaine, vähäisempi ylläpitotarve 
ja pienempi polttoainevaraston kokotarve. Pellettilämmitys edellyttää jonkinasteista huolto-
päivystystä riippuen automaatioasteesta ja käytetystä tekniikasta. Myös polttoainetäydennykset 
ja nuohous edellyttävät säännönmukaista huoltoa. 
 
Lisätietoa pellettilämmityksestä (motiva.fi) 

https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/bioenergia/puulammitys_kiinteistoissa/pelletit_ja_briketit
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10 Hakelämmitys (öljylämmitys, vesikiertoinen sähkö-
lämmitys) 

Hake on metsien hakkuiden yhteydessä syntynyttä hakkuujätettä, joka on hakettimella murskattu 
alle 4 cm:n pituisiksi paloiksi. Hakejärjestelmä on pellettilämmityksen kanssa investoinnissa sa-
maa suuruusluokkaa. Hake on halvin lämmitysmuoto käyttökustannuksissa. Hake sopii suurite-
hoisiin lämmitysjärjestelmiin ja kohteisiin, joissa hake saadaan melko läheltä kohdetta. Huippu-
tehontarpeeltaan alle 30 kW:n rakennukset (vastaa laskennallisen kuukausijakauman vuosikäy-
töllä noin 75 000 kWh suuruusluokkaa tai vastaten noin 9 000 vuotuista öljynkulutusta) eivät vält-
tämättä ole kannattavimpia hakelämmitettäviä kohteita investointinäkökulmasta.  
 

 

Kuva 10.1. Haketus käynnissä. (Motiva Oy) 
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Kuva 10.2. Puuhake palamassa. (Motiva Oy) 

 
Pellettiin nähden hake on polttoaineena halpaa, mikäli kuljetuskustannus on kohtuullinen (riip-
puu kuljetusmatkasta). Hakelämmitys edellyttää jonkinasteista huoltopäivystystä riippuen auto-
maatioasteesta ja käytetystä tekniikasta. Myös polttoainetäydennykset ja nuohous edellyttävät 
säännönmukaista huoltoa. 
 
Lisätietoa hakelämmityksestä (motiva.fi) 
 
  

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/rakentaminen/lammitysjarjestelman_valinta/lammitysmuodot/hake-_pilke-_ja_halkokattilat
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11 Aurinkolämpö ja aurinkosähkö 

11.1 Aurinkolämpö 

Kerrostalo voi hyödyntää aurinkolämpökeräimiä käyttöveden lämmitykseen sekä tilojen ja ko-
neellisen tuloilmanvaihdon lämmityksen osalta esilämmitykseen. 

Paras kannattavuus saavutetaan yleensä öljy- ja sähkölämmitystalossa mutta aurinkoläm-
pöä voi harkita myös kaukolämpökohteeseen. Mikäli kohteessa on maalämpöpumppu, aurinko-
lämpöä voidaan myös varastoida lämpökaivojen kautta kallioperään, jonka avulla maalämpöpum-
pun hyötysuhde ja antoteho tehostuvat ja aurinkolämpökeräimien hyötysuhde nousee. 
 
Kattava tietopaketti aurinkolämpöjärjestelmistä (Motiva Oy)  
 

 

Kuva 11.1. Aurinkolämpökeräimiä, jossa käytetään tyhjiöputkia (iStock) 

 

https://www.motiva.fi/aurinkolampo
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11.2 Aurinkosähkö 

Aurinkosähköpaneelien hinta on laskenut roimasti jo yli 15 vuoden ajan. Suuret rakennukset muo-
dostavat otollisen potentiaalin aurinkosähkölle melko tasaisen kiinteistösähkön käytön vuoksi. 
Usein kulutustaso on erityisesti kerrostalossa tai toimistorakennuksissa sitä luokkaa, että aurin-
kosähkön hankinnassa saavutetaan mittakaavaetua. Otollisessa kerrostalokohteessa aurin-
kosähkö maksaa itsensä jopa 10 vuodessa.  
 
Kattava tietopaketti aurinkosähköjärjestelmistä (Motiva Oy)  
 

 

Kuva 11.2. Aurinkosähköpaneeleita (iStock). 

  

https://www.motiva.fi/aurinkosahko
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12 Ilmanvaihto  

Ilmanvaihto perustuu paine-eroon, joka saadaan aikaan joko puhaltimilla (koneellinen ilman-
vaihto) tai lämpötilaeron ja tuulen yhteisvaikutuksella (painovoimainen ilmanvaihto). Mikäli tu-
loilma puhalletaan koneellisesti, kyseessä on tulo- ja poistoilmanvaihto, muussa tapauksessa vain 
poistoilmanvaihto. Jos tuloilmaa kostutetaan tai jäähdytetään, puhutaan ilmastoinnista. 
 

Rakennuksen vaipan tiiviys 

Rakennuksen vaipan tiiviys vaikuttaa keskeisesti ilmanvaihdon toimintaan, tiiviys vaikuttaa ener-
giankulutukseen sekä sisäilman laatuun. Tiiviys vaikuttaa myös epäpuhtauksien pääsyyn huoneti-
loihin, vuotoilman mukaan tarttuu myös hiukkasia seinä ja kattorakenteiden sisäpuolelta. Jos ra-
kenteissa on kosteusvaurio, jonka seurauksena rakenteessa on mikrobikasvustoa, mikrobit saat-
tavat päästä sisäilmaan. Ilmanvaihto pystytään helpoimmin hallitsemaan tiiviissä rakennuksessa, 
jossa lähes kaikki ilma kulkee ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Samoin tiiviissä rakennuksessa, 
jossa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, saadaan kaikki ilma kulkemaan lämmön talteen-
oton ja näin lämmitettyä tehokkaasti. 
 
Tiiviyttä voidaan parantaa seuraavin yksinkertaisin toimenpitein tehokkaasti: 

• Ulko-ovien ja ikkunoiden tiivisteiden kuntoa seurattiin säännöllisesti. Mitä enemmän 
on käyttöä, sitä useammin tiivisteet kannattaa uusia. 

• Ikkunoiden uusiminen parantaa ilmatiiveyttä ja osaltaan. Vanhojen ikkunoiden lämpö-
eristystä voi usein parantaa asentamalla lisälasi. Jopa 3-lasisia elementtejä voi ostaa 
mittatilaustavarana, joka silti tulee yleensä selvästi halvemmaksi kuin ostaa uusi koko-
nainen uusi ikkuna. 

 

12.1 Energiatehokas ilmanvaihto 

Ilmanvaihdon toimintaa tulee seurata säännöllisesti, jotta varmistetaan sen energiatehokas toi-
minta sekä sen kyky tuottaa hyvät olosuhteet rakennukseen. 
 

Painovoimainen ilmanvaihto 

Painovoimainen ilmanvaihdon toiminta perustuu kylmää ilmaa kevyemmän lämpimän ilman ylös-
päin virtaamiseen sekä ulko- sisäilman lämpötilaeron vaikutuksesta syntyvään paine-eroon. Pai-
novoimainen ilmanvaihto toimii paremmin kylminä vuodenaikoina, jolloin paine-ero on suurim-
millaan ja huonommin lämpimämpinä vuodenaikoina. Siksi yleinen ongelma painovoimaisessa il-
manvaihdossa on vedontunne kylmänä vuodenaikana, mutta toisaalta lämpimänä vuodenaikana 
on tyypillistä, että tiloja joudutaan tuulettamaan ikkunoiden kautta. Vedontunteen välttämiseksi 
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erityisesti kylminä vuodenaikoina tulee muistaa säätää korvaus- ja poistoilmaventtiilit pienem-
mälle. Lämmityskauden alkaessa tulee myös tuloilmaikkunoiden venttiilit säätää talviasentoon. 
Kaikkia venttiileitä ei kuitenkaan tule missään nimessä sulkea edes kovimmilla pakkasilla, vaan 
osa venttiileistä on jätettävä auki, jotta varmistetaan tilojen riittävä ilmanvaihto. 

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ei ole poistoilman lämmöntalteenottoa, jolloin kaikki 
poistoilman sisältämä lämmitysenergia menee hukkaan poistoilman mukana.  

Painovoimaisella ilmanvaihdolla varustetussa kohteessa on ilmanvaihdon toimintaa seurat-
tava säätilojen mukaan ja muistettava säätää venttiileitä toiminnan ja tarpeen mukaan. Tyypillistä 
on, että kylmänä vuodenaikana suljetut tai pahimmassa tapauksessa tukitut venttiilit unohdetaan 
avata kesällä, jolloin ilmanvaihdon toiminta heikkenee entisestään.  

Tarpeen mukaan tuulettaminen ikkunoiden kautta tulee tehdä nopeasti ristivedolla. Ikku-
noita ei tule jättää auki pitkäksi aikaa kerrallaan. 

 
 

 

Kuva 12.1. Painovoimainen ilmanvaihto (BUILD UP Skills Finland) 

 

Koneellinen poistoilmanvaihto 

Koneellisen poistoilmanvaihdon energiankulutuksessa huomio tulee kiinnittää tarpeen mukai-
seen käyttöön, sillä siinä ei ole poistoilman lämmön talteenottoa. Ilmanvaihtokoneeseen voidaan 
usein lisätä paine-ohjaus, jolloin ilmaventtiilien säätely esimerkiksi tuloilmaikkunoiden kohdalla 
otetaan huomioon ilmanvaihtokoneen puhallustehovalinnassa ja paine-ero ulkoilmaan nähden 
saadaan koko ajan pidettyä mahdollisimman pienenä mutta alipaineisena. Järjestelmä tulisi va-
rustaa esimerkiksi poistopuhaltimen neliportaisella pyörimisnopeuden säädöllä tarpeettoman il-
manvaihdon minimoimiseksi. Ilmanvaihdon tehon valintaa voidaan selvittää myös sisäilman 
kautta muun muassa hiilidioksidianturin ja kosteusanturin avulla. 

Mikäli kohteessa ei ole korvausilmaventtiileitä on niiden asentaminen suositeltavaa, jotta 
korvausilma ei tule tiloihin rakenteiden vuotoina hallitsemattomasti. Korvausilmareitteinä voi-
daan käyttää esimerkiksi tuloilmaikkunoita, tuloilmaradiaattoria tai seinään asennettavaa kor-
vausilmaventtiiliä. 
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Kuva 12.2. Koneellinen poistoilmanvaihto (BUILD UP Skills Finland) 

 

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 

Mikäli ilmanvaihtokone on varustettu jälkilämmityspatterilla, on tärkeää varmistaa sen asetusar-
von oikea taso. Tämän lisäksi myös lämmön talteenoton toimintaa on suositeltavaa seurata. Tär-
kein huoltotoimenpide koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon osalta on ilmanvaihtokoneen suo-
dattimien vaihto, koska tukkeutuneet suodattimet vaikuttava heikentävästi ilmanvaihdon tehoon 
sekä lämmön talteenoton toimintaan. 
 

 

Kuva 12.3. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon toiminta (BUILD UP Skills Finland) 
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Kuva 12.4. Koneellisen ilmanvaihdon säädin. (Harri Heinaro)  

 

Ilmanvaihtokanavisto 

Ilmanvaihtokojeelta lähtevä tuloilmakanava ja kojeelle palaava poistoilmakanava kulkevat taval-
lisesti yläpohjan lämpöeristekerroksessa tai sen yläpuolella. Etenkin lämpöeristekerroksen ylä-
puolella tulo- ja poistoilmakanavistojen on oltava hyvin eristettyjä, jotta lämpöhukka pysyisi pie-
nenä. Kaikkien läpivientien tiiviys on varmistettava huolellisesti kosteusvaurioiden ja energiahä-
vikin välttämiseksi. 

Jäteilmakanava ja sen kattoläpivienti tulee olla hyvin ja kosteustiiviisti lämpöeristetty koko 
matkaltaan, koska sen lämpötila voi talvella laskea pitkälle pakkasen puolelle. Lisäksi kattoläpi-
viennin vesieristys on tehtävä huolellisesti ja vesitiiviyttä on säännöllisesti tarkkailtava kosteus-
vaurioiden välttämiseksi. 

Ilmanvaihtokanaviston kunto tulee tarkistaa säännöllisesti ja ilmanvaihtokanavat tulee nuo-
hota vähintään 10 vuoden välein, jotta varmistetaan ilmanvaihdon hyvä toiminta. Nuohouksen 
yhteydessä ilmanvaihdon ilmamäärät tulee myös säätää uudestaan. 
 

Ilmanvaihtokoneen tuloilman lämpötila 

Tuloilman lämpötilan asetusarvosta ja jälkilämmitysvastuksen/-patterin tehosta riippuen voi lisä-
lämmityksen energiankulutus nousta 300 kWh/a:ssa 100-150 m2:n pinta-alaa kohden ja yhtä 
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lämpötila-astetta kohden. Arvo pätee, kun sisäänpuhalluslämpötila on huonelämpötilan luokkaa 
tai sen yli. Matalammalla sisäänpuhalluslämpötilalla huonelämmittimien lämmitystarve lisääntyy 
eli ne alkavat kompensoida liian kylmää sisäänpuhalluslämpötilaa. 

Energian käytön tehokkuuden kannalta lämmitys kannattaa siirtää mahdollisimman paljon 
varsinaisille huonetilojen lämmittimille, jotka ovat tarkkasäätöisempiä ja hyödyntävät ilmaisläm-
möt ja sisäiset lämpökuormat paremmin kuin ilmanvaihtokone. Tällöin tuloilman jälkilämmityk-
sen asetusarvo kannattaa säätää mahdollisimman alhaiseksi. Lämmityskaudella suositeltava il-
manvaihtokoneen sisäänpuhalluslämpötila on 17-19°C. Lämmityskauden ulkopuolella lämmitys-
vastus ja mahdollinen lämmöntalteenotto kannattaa laittaa koneesta pois päältä. 
 

Ilmanvaihdon huolto 

Kaikki ilmanvaihtokoneet, ilmanvaihdon kanavistot ja päätelaitteet vaativat säännöllistä huoltoa. 
Huomio tulee kiinnittää koneiden puhdistukseen ja suodattimien vaihtoon. Likainen suodatin ai-
heuttaa enemmän painehäviöitä, jolloin häviön voittamiseksi puhallin joutuu käymään suurem-
malla teholla.   
 
 

 

Kuva 12.5. Likainen karkeasuodatin. (Jyrki 
Kauppinen) 

 

Kuva 12.6. Likainen ilmansuodatin. (Jyrki 
Kauppinen) 

 

Kuva 12.7. Puhdas karkeasuodatin. (Jyrki 
Kauppinen) 

 

Kuva 12.8. Puhdas ilmansuodatin. (Jyrki 
Kauppinen) 
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Perushuoltotoimenpiteitä ovat: 
• Ilmanvaihtokoneen suodattimien vaihto tehdään kaksi kertaa vuodessa aina katu- ja 

siitepölykauden jälkeen. Muista myös puhdistaa IV-putkiston raitisilmaputken karkea-
suodatin, joka löytyy ulkoseinältä, talon ulkopuolella. 

• Korvausilmaventtiilien suodatinten puhdistus tai vaihto. 
• Tulo- ja poistoilmaventtiilien puhdistus vähintään kerran vuodessa. Venttiileitä puhdis-

tettaessa tulee kiinnittää huomioita siihen, että venttiilien asentoa ei muuteta, jotta 
ilmamäärät pysyvät oikeina. 

• Lämmöntalteenoton toiminnan seuranta, jotta varmistetaan, että se toimii jatkuvasti 
hyvällä hyötysuhteella, jolloin ilmanvaihdon lisälämmityksen tarve on mahdollisimman 
pieni. Tarvittaessa lämmön talteenoton kenno voidaan puhdistaa pesemällä. 

• Ilmanvaihtokanavisto tulee nuohota vähintään kymmenen vuoden välein. Huomaa 
että ilmamäärät tulee myös säätää samassa yhteydessä. 

• Ilmanvaihdon toimivuutta tulisi tarkastella säännöllisesti kaikissa ilmanvaihtotyypeissä, 
niin että varmistetaan että ilma ylipäätään vaihtuu tiloissa ja että ilman kulkusuunta 
on oikea. 

 
Energiatehokas ilmanvaihto (motiva.fi)  
 
Ilmanvaihdon energiatehokkuuden jarruja: 

• Ilmanvaihtokone käy tarpeettoman suurella teholla 
• Tuloilmaa lämmitetään liikaa 
• Lämmitysvastus tai lämmöntalteenotto on tarpeettomasti päällä 
• IV-koneen suodatin on likainen 
• Lämmön talteenotto on likainen 

 

12.2 Ilmanvaihdon ylläpito ja parantaminen 

Puhallinenergian vähentäminen vaihtamalla moottorit tasavirtamoottoreiksi 

Yksivaiheisen vaihtovirtapuhaltimen hyötysuhde on melko heikko. Parempaan hyötysuhteeseen 
päästään vaihtamalla puhaltimet, joissa on tasavirtamoottorit. Vaikutus puhaltimen sähkönkäyt-
töön voi olla parhaimmillaan kymmeniä prosentteja. Lämmityskaudella tuloilmapuhaltimen käyt-
tämä sähköenergia saadaan hyödynnettyä lämmityksessä, mutta poistoilmapuhaltimen käyttämä 
energia menee harakoille.  
 

https://www.motiva.fi/ajankohtaista/julkaisut/koti_ja_asuminen/energiatehokas_ilmanvaihto.10739.shtml
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Kuva 12.9. Levylämmönsiirtimellä (LTO) varustettu 
ilmanvaihtokone (BUILD UP Skills Finland) 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12.10. Poistoilmalämpöpumppu ottaa lämpöä talteen  
poistoilmasta ja hyödyntää sen tuloilman, käyttöveden tai  
tilojen lämmitykseen. (Jari Aalto) 
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Tuloilmaventtiilien vaihtaminen suuntaaviksi  

Energian säästämiseksi voi olla perusteltua hankkia ilmasuihkun suuntauksella varustetut tuloil-
maventtiilit, jos tuloilman lämpötilaa joudutaan vedon tunteen vuoksi pitämään korkealla. Lisäksi 
tuloilma saadaan suunnattua paremmin oleskeluvyöhykkeelle. 
 

 

Kuva 12.11. Poistoilmaventtiili (Harri Heinaro) 

 

 

Kuva 12.12. Tuloilmaventtiili (Harri Heinaro) 
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Ilmanvaihtokanaviston lämpöeristys 

Tuloilmakanavat on lämpöeristettävä hyvin, vaikka laitteistoa käytettäisiin vain jäähdytykseen. 
Jäähdyttäessä on varmistuttava, ettei kosteutta pääse kondensoitumaan eristekerrokseen tai ka-
naviston pinnalle. Mikäli putkistoa käytetään myös kesäaikaisessa sisäilman jäähdytyksessä, put-
kiston on oltava eristetty ainakin noin 10 mm solukumilla, jonka päällä on villaeristys. Villaeristys 
on suositeltavaa myös silloin, kun kanavat sijaitsevat rakennuksen lämpöeristekerroksessa. Läm-
pöeristeen sopivana vahvuutena pidetään vähintään 100 mm:n mineraalivillakerrosta vastaavaa 
lämmöneristävyyttä. Mineraalivillaa ei kannata käyttää, sillä jos se kostuu, on se vaihdettava. 

 
 

 

Kuva 12.13. Eristettyjä ilmanvaihtokanavia yläpohjassa. (BUILD UP Skills Finland) 

 
Kondenssieristys tarvitaan ilmanvaihdon kanavissa esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: 

• Tuloilmakanavat lämpimissä tiloissa, kun ilmanvaihdossa on jäähdytys 
• Viemärin tuuletusputki lämpimässä tilassa 
• Poistoilmakanava kylmässä tilassa 
• Jäteilmakanava lämpimässä tilassa 

 
Lisätietoa: BUILD UP Skills -koulutusmateriaalit 
 

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/rakentaminen/build_up_skills_finland/build_up_skills_-koulutusmateriaalit
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Kuva 12.14. Ilmanvaihtokanavan eristäminen. (BUILD UP Skills Finland) 

 

Lämpö karkaa huonosti eristetyssä ilmanvaihtokanavistossa 

Huonosti lämpöeristetyissä kanavissa tulo- ja poistoilman lämpötilat voivat laskea ja lämpöä kar-
kaa kylmään ullakkotilaan. Puutteellisesti lämpöeristetyssä ilmakanavassa ilma jäähtyy, mistä 
seuraa sisäänpuhalluslämpötilan nouseminen ja turhaa energiankulutusta. Hyvin lämpöeriste-
tyissä ilmakanavissa ilman jäähtymisen tulisi jäädä alle kahteen asteeseen. Jos jäähtyminen on yli 
kolme astetta, on syytä tarkastaa eristeet. Pienemmillä puhallinnopeuksilla ilma ehtii jäähtyä 
enemmän, mutta ilman virtaus on pienempi; suuremmilla nopeuksilla päinvastoin. Sisäänpuhal-
luslämpötilan alentuminen kanaviston puutteellisen eristyksen vuoksi voi lisätä energiankulu-
tusta huomattavasti. Laskennassa on oletuksena, että ilma jäähtyy kanavistossa päätelaitteiden 
ja ilmanvaihtokoneen välillä sekä tulo- että poistoilmakanavistossa ulkolämpötilan ollessa nol-
lassa tai sen alapuolella. 

Huonosti eristetyt kanavat voivat lisäksi aiheuttaa kanavan sisäpuolelle tai ulkopuolelle ve-
sihöyryn tiivistymistä ja kosteushaittoja. 
 

Uusi lämmöntalteenotto vanhan ilmanvaihtokoneen tilalle  

Poistoilmalämpöpumppu tai lämmöntalteenotto on pääsääntöisesti kannattava asentaa vanhan 
ilmanvaihtokoneen tilalle. Uusissa ilmanvaihtokoneissa (joissa on lämmöntalteenotto) vuosihyö-
tysuhde on parhaimmillaan noin 80 %. Lisäksi portaattomasti ohjatut DC-puhaltimet ovat selvästi 
energiatehokkaampia ja ohjauselektroniikka huomattavasti edistyneempää. 
 
Tulo- ja poistoputket eivät automaattisesti tule oikeinpäin, kun vaihdat IV-konetta. IV-koneita 
on yleensä saatavissa erilaisilla ”kätisyysvaihtoehdoilla”, oikea malli on syytä tarkistaa ennen 
hankintaa. 
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Lämmöntalteenoton lisääminen vanhaan koneellisen poiston tai pelkän poistoputkiston 
yhteyteen 

Vanha ilmanvaihtokone on erittäin kannattavaa vaihtaa uuteen, jossa on tehokas lämmöntalteen-
ottokenno. Tuloilmaputkisto voidaan kannattavimmin jälkiasentaa 1-kerroksisiin rakennuksiin, 
koska tuloilmaputkisto voidaan kuljettaa yläpohjassa. Mikäli kerroksia on enemmän tai tuloilma-
putkiston asentaminen ei ole muuten teknisesti mahdollista, voidaan lämmöntalteenotto hyö-
dyntää käyttöveden lämmitykseen.  

Mikäli tuloilmaputkistoa ei voida toteuttaa, tuloilmanvaihtoa voidaan kuitenkin tarvittaessa 
tehostaa esimerkiksi ylimääräisillä tuloilmaventtiileillä seinissä tai vaihtamalla ikkunat ns. tuloil-
maikkunoiksi. Tuloilmaikkunassa tuloilma lämpenee hallitusti ikkunalasien välissä ennen kuin tu-
lee sisäilmaan ikkunan päällä olevasta venttiilistä. Ilmanvaihtokoneeseen voidaan usein lisätä pai-
neohjaus, jolloin ilmaventtiilien säätely esimerkiksi tuloilmaikkunoiden kohdalla otetaan huomi-
oon ilmanvaihtokoneen puhallustehovalinnassa ja paine-ero ulkoilmaan nähden saadaan koko 
ajan pidettyä mahdollisimman pienenä mutta alipaineisena. 

Mikäli kohteessa on painovoimainen ilmanvaihto sisältäen poistopuolen ilmanvaihtoputkis-
ton, järjestelmään voidaan usein liittää ilmanvaihtokone, jossa lämpöä voidaan kerätä talteen 
käyttöveden lämmitystä tai tuloilman lämmitystä varten.  
 

12.3 Painovoimaisen ilmanvaihdon saneeraaminen 

Ilmanvaihtoremonteissa energiansäästö on vain yksi peruste. Yleisin peruste on ilmanlaadun ja 
ilmanvaihdon parantaminen. Vanhassa rakennuksessa rakenteiden läpi virtaava vuotoilmamäärä 
on yleensä moninkertainen uudistaloihin verrattuna. Mikäli ulkovaipparakenteissa on mikrobi-
kasvustoa, voi se levitä vuotoilman mukana sisäilmaan. Rakennuksen tulee olla alipaineinen 
mutta paine-eron tulisi olla mahdollisimman lähellä nollaa.  

Julkisivuremonteissa pyritään parantamaan eristystasoa ja samalla myös ilmatiiviyttä. Ilma-
tiiviyttä parantaa myös yläpohjan lisäeristys. Lisäeristäminen ja rakennekorjaukset heikentävät 
ilmanvaihtoa, vaikka ilman laatu paranee. Laajemman rakennesaneerauksen yhteydessä tai jo 
pelkästään sisäilman laatusyistä kannattaa harkita koneellisen tulo- ja poistojärjestelmän raken-
tamista ilmanvaihtoon. Ilmanvaihtokanavat ja venttiilien läpiviennit voidaan toteuttaa rakentei-
den avaamisen ja uusinnan yhteydessä.  

Vanhan ilmanvaihdon uusiminen tai painovoimaisen ilmanvaihdon muuttaminen koneel-
liseksi vaatii aina hyvää suunnittelua ja alkukartoitusta oikeasta toteutustavasta. Suunnittelussa 
tulee hyödyntää aina pätevää LVI-suunnittelijaa mutta jo alkukartoitus kannattaa antaa ammat-
tilaisen tehtäväksi esimerkiksi tilaamalla taloon kuntokartoitus tai ilmanvaihdon kuntotutkimus.  

Vanhassa kohteessa ei tyypillisesti ole ullakolla tai välikatossa riittävästi tilaa, jotta tulo- ja 
poistokanavat voitaisiin viedä huonetilojen ulkopuolella, esimerkiksi talon yläpohjassa. Tämän 
vuoksi ainakin eri tiloihin menevät vaakakanavat joudutaan asentamaan huonetiloihin, ja ne vie-
dään yleensä huonetilojen katonrajassa seinän vieressä. Kanavat voidaan kuitenkin koteloida ja 
kotelot taas esimerkiksi maalata vastaamaan muuta huoneiston sisustusta. Toisaalta kun kanavat 
viedään lämpimissä sisätiloissa höyrynsulun sisäpuolella, saavutetaan etua siitä, että kanavointi 
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on helpompi tehdä ja kanavat eivät vaadi eristystä. Jos kanavat viedään ullakolla kylmässä tilassa, 
tulee ne eristää riittävän hyvin, jotta vältytään turhalta lämmönhukalta. Vanhoja ilmanvaihtoka-
nava- ja hormireittejä voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää uusien kanavien reitteinä 
kaikissa tapauksissa. 

Kaikkien ilmanvaihdon remonttien yhteydessä tulee huomioida ilmamäärien säätö tiloihin 
ja se, että säätö tehdään oikealla tavalla. Ilmamäärien oikeasta mittauksesta ja säätötavoista löy-
tyy lisätietoa esimerkiksi ilmanvaihtokonevalmistajien esitteistä ja internetsivuilta. 
 
Ilmanvaihtokoneiden valinnassa kannattaa kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin: 

• Ilmanvaihtokoneen oikea malli (esim. kätisyys, koko, jälkilämmityspatteri (neste tai 
sähkö), viilennyspatteri) haluttuun paikkaan ja järjestelmään suunnitelmien mukai-
sesti. 

• Puhaltimien SFP-luku. Pienempi SFP-luku kertoo paremmasta ilmantuotosta käytettyä 
sähkötehoa kohden. 

• Ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde. Korkeampi lukema kertoo 
paremmasta hyötysuhteesta. 

• Ilmanvaihtokoneen ohjausten kattavuus (mm. erilaiset tehostus- ja poissaolotilaoh-
jaukset, yötuuletus, aikaohjelmat, lämmön talteenoton toiminnan mittaus) 

• Lisää tietoa valinnasta antaa ilmanvaihtokoneiden energiamerkintä. 
 
Ennen kuin aloitat: 
Varmista talon ilmatiiveys ennen kuin aloitat koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelun. 
Vuotokohtia voi tutkia itsekin infrapunalämpömittarilla, jossa äkillinen seinän/katon lämpötilan 
paikallinen aleneminen usein viittaa vuotokohtaan. Muita tutkimustapoja ovat mm. lämpöka-
mera- ja anemometritutkimukset. Ikkunoiden ja ovien tiivistämisen voi usein tehdä itsekin. Koko 
talon ilmatiiveys mitataan ilmatiiveyskokeella.  
 
Ilmatiiviysmittaus (Energiatehokas koti, Motiva Oy) 
 
Ikkunoiden tiivistäminen (Korjaustieto) 
 
Ikkunoiden tiivistys, opasvideo 
 

Koneellisen tulo- ja poistoilmakoneen uusiminen 

Vanhempi ilmanvaihtokone voi olla myös kannattavaa korvat uudemmalla mallilla, jos koneen ikä 
on noin 20-30 vuotta. Tällöin vanha kone on tyypillisesti mahdollista joko pienillä kanavamuutok-
silla tai suoraan korvata uudella ilmanvaihtokoneella. Nykyisten ilmanvaihtokoneiden lämmön-
talteenoton hyötysuhde on 70-80 % verrattuna vanhojen koneiden noin 30-40 %:n hyötysuhtee-
seen. Tämän lisäksi uuden koneen puhallin ja sähkömoottori ovat hyötysuhteeltaan parempia, 
josta saavutetaan lisäsäästöä vanhaan koneeseen verrattuna. Ilmanvaihtokoneiden ohjaukset 
ovat myös paljon kehittyneempiä kuin aikaisemmin, jolloin ohjauksessa on mm. mahdollista hyö-
dyntää aikaohjelmia, yötuuletuksia, automaattista lämmöntalteenoton poiskytkentää 

https://ekosuunnittelu.info/vaatimus/ilmanvaihtokoneet/
http://www.energiatehokaskoti.fi/kohteet/esimerkkikohteet/matalaenergiatalo_kontio/rakennuksen_ilmanpitavyysmittaus_marraskuu_2010
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Korjaustieto/Taloyhtiot/Korjaushankkeet/Ikkunakorjaukset/Ikkunan_ja_oven_tiivistysohje
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Korjaustieto/Taloyhtiot/Korjaushankkeet/Ikkunakorjaukset/Ikkunan_ja_oven_tiivistysohje
https://www.youtube.com/watch?v=7G-r4G_7Tig
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kesätilanteessa sekä erilaisia tehostus- ja poissaolo-ohjauksia. Tämä ohjeistus koskee nimen-
omaan pienempiä ns. pakettikoneita. 

Isommissa keskitetyissä ilmanvaihtokoneissa pelkkä puhallin voi olla mahdollista uusia ener-
giatehokkaammaksi. Uuden puhaltimen sekä sen sähkömoottorin hyötysuhde on huomattavasti 
parempi kuin vanhan, jolloin saavutetaan sähköenergiansäästöä. Tämän lisäksi uusi puhallin on 
suorakäyttöinen, jolloin mm. hihnavetojen huoltotarve poistuu. Toimenpiteen kannattavuus riip-
puu huomattavasti ilmanvaihdon käyttöajoista. 

Ilmanvaihtokoneen vaihdon yhteydessä tulee vähintäänkin tarkistaa vanhojen ilmanvaihto-
kanavien puhtaus. Suositeltavaa on, että kanavat puhdistetaan ja samalla ilmamäärät säädetään 
uudestaan. 
 

Koneellisen poistoilmavaihdon muutos 

Jos talossa on aikaisemmin ollut koneellinen poistoilmanvaihto, voidaan vanhoja poistoilmaka-
navia mahdollisesti hyödyntää koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon poistokanavina. Tällöin tu-
lee huolehtia siitä, että vanhat kanavat puhdistetaan huolellisesti. Uusi ilmanvaihtokanavisto tar-
vitsee tässä tapauksessa vähintäänkin tuloilmakanaviston, mutta voi olla myös mahdollista, että 
vanhaa poistoilmakanavistoa ei voida hyödyntää johtuen esimerkiksi sen huonosta kunnosta tai 
siitä että sillä ei pystytä tuottamaan riittäviä ilmamääriä uudessa järjestelmässä.  

Tuloilmakanavat tarvitsevat uuden reitin ja niiden asennuksessa läpivientien tekemisessä 
tulee huolehtia, että ne tiivistetään hyvin. Kanavat voidaan viedä mahdollisuuksien mukaan ulla-
kolla tai mikäli tämä ei ole mahdollista, huonetiloissa.  Kanavien asennuksessa tulee huolehtia, 
että ne eristetään mikäli tulo- tai poistoilmaputket kulkevat kylmässä tilassa. Tämän lisäksi tulee 
huolehtia kylmien tilojen läpi kulkevien jäteilmaputken ja raitisilmakanavan kondenssieristyk-
sestä. Kylmässä tilassa eristämätön raitisilma- tai jäteilmakanavan pintaan voi oikeissa olosuh-
teissa tiivistyä vettä, joka taas voi aiheuttaa valuessaan rakenteisiin kosteusongelmia.  

Koneellisen poiston muuttamisella koneelliseksi tulo- ja poistoilmanvaihdoksi saavutetaan 
hyötyä siitä, että tuloilma saadaan tuotua hallitusti oikeisiin paikkoihin suodatettuna ja esilämmi-
tettynä, jolloin sisäolosuhteiden laatu myös parantuu. Tämän lisäksi poistoilman sisältämä lämpö 
saadaan hyödynnettyä tuloilman lämmityksessä lämmöntalteenoton avulla. Saavutettavan sääs-
tön määrä riippuu kuitenkin hyvin paljon siitä, miten ilma on tiloissa aikaisemmin vaihtunut. Mi-
käli ilmanvaihto on ollut riittämätöntä, ei myös todennäköisesti saavuteta lämmitysenergian 
säästöä, koska ilmamääriä joudutaan kasvattamaan aikaisempaan verrattuna. 
 

Painovoimaisen ilmanvaihdon muutos koneelliseksi 

Aina kun painovoimaista ilmanvaihtoa lähdetään muuttamaan koneelliseksi, tarvitaan uudet rei-
tit sekä tulo- että poistoilmakanaville. Tämän vuoksi painovoimaisen ilmanvaihdon muutos ko-
neelliseksi tulo- ja poistoilmanvaihdoksi onkin kaikkein työläin ilmanvaihdon muutostyyppi.  

Tulo- ja poistoilmakanavat tarvitsevat uuden reitin ja niiden asennuksessa läpivientien teke-
misessä tulee huolehtia, että ne tiivistetään hyvin. Kanavat voidaan viedä mahdollisuuksien mu-
kaan ullakolla tai mikäli tämä ei ole mahdollista, huonetiloissa. Kanavien asennuksessa tulee 
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huolehtia, että ne eristetään, mikäli tulo- tai poistoilmaputket kulkevat kylmässä tilassa. Tämän 
lisäksi tulee huolehtia kylmien tilojen läpi kulkevien jäteilmaputken ja raitisilmakanavan kondens-
sieristyksestä. Kylmässä tilassa eristämätön raitisilma- tai jäteilmakanavan pintaan voi oikeissa 
olosuhteissa tiivistyä vettä, joka taas voi pidemmällä aikavälillä aiheuttaa valuessaan rakenteisiin 
kosteusongelmia.  

Painovoimaisen ilmanvaihdon muuttamisella koneelliseksi tulo- ja poistoilmanvaihdoksi 
saavutetaan hyötyä siitä, että tuloilma saadaan tuotua hallitusti oikeisiin paikkoihin suodatettuna 
ja esilämmitettynä, jolloin sisäolosuhteiden laatu myös parantuu. Painovoimaisessa ilmanvaih-
dossa muutoksen suurin etu on se, että huoneistojen tuuletustarve poistuu ja ilma vaihtuu joka 
säätilassa samalla tavalla. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ilmavaihto perustuu lämpimän ilman 
ylöspäin virtaamiseen sekä sisä- ja ulkoilman väliseen lämpötilaeroon. Sisä- ja ulkoilman välinen 
lämpötilaero vaihtelee vuodenajoittain, jolloin kesällä ilmanvaihto ei toimi yhtä tehokkaasti kuin 
talvella. 

Sisäilman olosuhteiden parantumisen lisäksi poistoilman sisältämä lämpö saadaan hyödyn-
nettyä tuloilman lämmityksessä lämmöntalteenoton avulla. Saavutettavan säästön määrä riippuu 
kuitenkin hyvin paljon siitä, miten ilma on tiloissa aikaisemmin vaihtunut. Mikäli ilmanvaihto on 
ollut riittämätöntä, ei myös todennäköisesti saavuteta lämmitysenergian säästöä, koska ilmamää-
riä joudutaan kasvattamaan aikaisempaan verrattuna. 
 
Ilmanvaihdon energiatehokkuuden muistilista 

• Säädä pesuhuoneen lautasventtiilin pienemmälle talviaikana painovoimaisessa ilman-
vaihdossa. 

• Tuloilmaikkunan venttiili talviasentoon lämmityskauden ulkopuolella. 
• Käytä koneellista ilmanvaihtoa tilojen käyttöaikojen mukaisesti. 
• Ohita lämmön talteenoton kesäkaudella ja palauta talvikaudeksi. 
• Aseta tuloilman sisäänpuhalluslämpötilan arvo oikein. 
• Vaihda moottorit suoravetoisiksi tasavirtamoottoreiksi, niin puhallin käyttää vähem-

män energiaa. 
• Eristä ilmanvaihtokanavisto. 
• Harkitse poistoilmalämpöpumppua tai uutta lämmöntalteenottoa vanhan tilalle. 
• Harkitse ilmanvaihdon kokonaisvaltaista remonttia. 

 
Lisätietoa: BUILD UP Skills-koulutusmateriaalit 
 
Ilmanvaihdon saneeraus, opasvideo 
 

12.4 Poistoilmalämpöpumppu koneelliseen poistoon 

Poistoilmalämpöpumppu (PILP) ottaa lämmitysenergiaa rakennuksen poistettavasta ilmasta hyö-
dyntäen koneellisen poistoilmanvaihdon putkistoa. Pumppu siirtää lämmön senhetkisen tarpeen 
mukaan tuloilmaan, lämpimään käyttöveteen tai vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Mallista 
ja rakennuksen varustelusta riippuen poistoilmalämpöpumpulla voidaan usein myös viilentää 

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/rakentaminen/build_up_skills_finland/build_up_skills_-koulutusmateriaalit
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/rakentaminen/build_up_skills_finland/build_up_skills_-koulutusmateriaalit
https://youtu.be/h8VP0UmuLMc
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sisäilmaa. Poistoilmalämpöpumppu poistaa ilmanvaihtolaitteen tavoin ilmaa useimmissa ratkai-
suissa rakennuksen kosteista tiloista. Rakennuksessa, jossa on poistoilmalämpöpumppu, ei tar-
vita erillistä ilmanvaihtokonetta eikä LTO-laitetta. 

Poistoilmasta saadaan energiaa talteen edellyttäen, että koneellinen poistoilmanvaihto on 
tarpeeksi tehokasta. Auringon säteily, tulisijat, sähkölaitteet ja ihmiset aiheuttavat myös ajoittain 
sisätiloihin ylilämpöä jota voidaan tehokkaasti hyödyntää poistoilmalämpöpumpulla.  
 
 

Kuva 12.15. Poistoilmalämpöpumppu, joka sopii  
enintään 100 l/s virtaamalla (alle 600 m3 rakennustilavuudelle)  
(Jari Aalto) 
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Poistoilmalämpöpumppu sopii sellaisiinkin rakennuksiin, joissa on tai on tulossa maalämpö tai 
ilma-vesilämpöpumppu. Koska lämmönlähteenä on aina talon noin 21-24 -asteinen sisäilma, pois-
toilmalämpöpumppu tuottaa lämpöä vuodenajasta ja ulkolämpötilasta riippumatta vakioteholla. 
Ilma kerrostuu niin että korkeammalla sisätiloissa ilma on lämpimämpää kuin alempana. 

Yleensä poistoilmalämpöpumppu asennetaan kohteisiin, joissa on koneellisen ilmanvaihdon 
putkisto. Suurissa yhtenäisissä tiloissa (kuten esimerkiksi koulun liikuntasali) voidaan poisto tehdä 
vain koskemaan vain yksittäistä tilaa, jolloin poistoilmaputkistoa ei välttämättä tarvita. Jos muuta 
koneellista ilmanvaihtoa ei ole, poistoilman lämpö voidaan ohjata vesivaraajaan. Jos kohteessa 
on myös tuloputkisto, poistoilmaa voidaan hyödyntää myös tuloilman lämmitykseen. Poistoilman 
sisältämä lämpöä ei ilman tuloilmaputkistoa voida hyödyntää tuloilman lämmityksessä mutta sitä 
voidaan hyödyntää ainakin lämpimän käyttöveden ja tilojen lämmityksen hyödyksi. Korvausilma 
saadaan tällöin korvausilmaventtiileistä.  

Poistoilmalämpöpumppu vaatii toimiakseen jatkuvan poistoilmavirran, joka on noin 0,5 ker-
taa rakennuksen ilmatilavuus tunnissa. Laitevalmistaja ilmoittaa pienimmän poistoilmamäärän, 
jolla lämmön talteenotto vielä onnistuu ilman käyntihäiriöitä ja liiallisia sulatuksia. Tyypillisesti 
yhden puhaltimen ilmavirran tulisi olla vähintään 250-500 litraa sekunnissa. Esimerkki PILP-jär-
jestelmälle erityisen hyvin soveltuvasta kohteesta on yksirappuinen, 3-6 kerroksinen kerrostalo, 
jossa koneellinen poistoilmanvaihto on toteutettu yhdellä puhaltimella. Poistopuhallin tai -puhal-
timet voivat sijaita niin vesikatolla, puhallinhuoneessa kuin ullakollakin. Lämmitysverkoston läm-
pötilatasojen kannalta oleellisinta on esimerkiksi pattereilta palaavan veden lämpötila, jonka tu-
lisi olla mielellään alle 55 °C kovimmilla pakkasilla. 

Laitteisiin voidaan liittää mallista ja lisävarusteista riippuen tuloilman viilennys, mutta sen 
viilennysteho on rajallinen, koska kompressoriteho on pieni suhteessa tarvittavaan viilennyste-
hoon ja ilmanvaihtoputkiston mitoitus ja puhaltimien kapasiteetti myös usein muodostaa rajoi-
tuksia tarvittavalle ilmamäärälle jäähdytyskäytössä. Käytännössä viilennystä kannattaakin rajalli-
sen viilennystehon vuoksi käyttää tarvittaessa jopa vuorokauden ympäri, hillitsemään mahdolli-
simman tehokkaasti lämpötilan nousua sisätiloissa. 

Paras ratkaisu on, kun taloon on asennettu ennestään tulo- ja poistoilmaputkisto. Tällöin 
lämpöpumppu lämmittää lämmitys- ja käyttöveden lisäksi tuloilman. Koneellinen poistoilman-
vaihto, jossa ei ole ennestään lämmöntalteenottoa muodostaa merkittävän säästöpotentiaalin.  
Uuden ilmanvaihtokoneen tai poistoilmalämpöpumpun tekninen sopivuus myös putkiliitoskoh-
tien ja käytettävissä olevan asennustilan osalta kannattaa selvittää etukäteen. Lämmöntalteen-
ottokenno tai poistoilmalämpöpumppu ovat harkinnanarvoisia mahdollisuuksia poistoilman 
energian lämmöntalteenotossa. Yksinomaan energiansäästön vuoksi ilmanvaihtoputkistoja ei 
yleensä ole kannattavaa tai edes mahdollista asentaa jälkiasennuksena. 
 
  



 

84 

 
 

Poistoilmalämpöpumppu kaukolämpökohteeseen, ohjeita hankesuunnitteluun 

Onnistuneen lopputuloksen lähtökohtana on huolella ja suunnitelmallisesti valmisteltu ja toteu-
tettu hanke ja asiantuntijoiden käyttäminen hankkeen kaikissa vaiheissa. Sopimuspohjia ja oh-
jeistuksia talotekniikka-urakkaa varten ovat mm. 

• RT 80252 Konsulttisopimus 
• KH X4-005403 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 
• RT 16-10745 Valvontasopimuksen laatiminen 
• RT 80283 Talotekniikkatöiden valvontasopimus 

 
Ratkaisuvaihtoehdosta/-ehdoista on hankesuunnittelun tekijän esitettävä ainakin seuraavat 
tiedot: 

• PILP-järjestelmän toteutustapa konseptitasolla 
 Järjestelmän tekniset ominaisuudet (ml. automaatio ja etähallinta ja -val-

vonta sekä sisäolosuhteiden seuranta) ja vaikutukset rakennusosiin ja mui-
hin teknisiin järjestelmiin (uusimis- tai korjaustarpeet erityisesti ilman-
vaihto- ja lämmitysjärjestelmä), esim. nykyisen kaukolämpölaitteiston so-
veltuvuus PILP-ratkaisuun ja ilmanvaihdon ilmavirrat ja korvausilmaratkai-
sut 

 Tarvittavat säätötyöt ja järjestelmän käyttöönottovaihe (ml. patteriverkos-
ton ja ilmanvaihdon perussäätö) 

 Mahdolliset haitta-aineet (esim. asbesti) ja niiden vaikutus toteuttamiseen 
 Toteutustapa ja –aikataulu 

• Järjestelmän käyttö, huolto ja kunnossapito 
 Käyttöikäarvio ja laitteiston huolto- ja kunnossapitotarpeet 
 Järjestelmän seurannan, huollon ja kunnossapidon toteuttaminen ja orga-

nisointi 
• Vaikutukset energiankäyttöön kuukausittain (kaukolämpö, sähkö) ja perus- ja teho-

maksujen perusteeseen (kaukolämpö, sähkö) 
 Jos ilmanvaihdon ilmavirrat muuttuvat lähtötilanteesta ja lämmitysjärjes-

telmä on lähtötilanteessa epätasapainossa, on mm. nämä asiat otettava 
huomioon energiankäyttöä arvioitaessa. 

• Taloudelliset vaikutukset 
 Arvio investointikustannuksista kokonaisuudessaan 
 Arvio vaikutuksista energiakustannuksiin eri energialähteisiin jaoteltuna, 

ml. teho- ja perusmaksut todellisilla energianhinnoilla ja hinnoittelumal-
leilla laskettuna 

 Huollon ja kunnossapidon kustannukset 
 Rahoitusmahdollisuudet ja alustava rahoitussuunnitelma 
 Arvio vaikutuksista asumiskustannuksiin (hoito- ja pääomavastike) 

• Investoinnin taloudellinen kannattavuus suhteessa valittuun vertailutapaukseen 
 Elinkaarikustannukset, sijoitetun pääoman tuotto, takaisinmaksuaika 
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• Noudatettavat määräykset ja ohjeistukset sekä tarvittavat luvat ja hyväksynnät 
 Rakennus-/toimenpidelupa ja onko esteitä/reunaehtoja esimerkiksi asen-

taa lämmönkeruuputkisto koteloituna julkisivuun 
 Kaukolämpösopimus, kaukolämpöyhtiön ohjeet ja kaukolämpösuunnitel-

mien ja -laitteiden tarkastusmenettelyt ja mahdolliset muut reunaehdot 
(esim. kytkentä kaukolämpölaitteiston rinnalle) 

 Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset 
 Urakoitsijan pätevyydet (kylmäaine, KVV, sähkö, kaukolämpö) 
 Haitta-ainekatselmukset/-kartoitukset 

• Muita vaikutuksia, esimerkiksi rakentamisaikainen asuminen, sisäilmasto 
• Riskit ja niiden hallinta 

 
Hankesuunnittelusta tulisi syntyä seuraavaan vaiheeseen selkeitä ohjaavia vaatimuksia, esi-
merkiksi: 

• PILP-järjestelmän periaate (esimerkiksi välillinen vai suora höyrysteinen ratkaisu; tilo-
jen vai käyttöveden lämmitys vai molemmat; nykyisen kaukolämpölaitteiston uusimi-
nen) 

• Lämpöpumppujärjestelmän kokoluokka (lämpöteho, varaajatilavuus, säätö- ja ohjaus) 
• Tavoite lämpöpumppujärjestelmän vuosihyötysuhteelle ja energiantuotolle 
• PILP-järjestelmän toiminnan seuraaminen ja ohjaaminen ml. tarvittavat mittauspisteet 

(kiinteistöautomaation taso, etävalvonta ja -hallinta, mahdollinen asuntojen sisäolo-
suhteiden seuranta) 

• Sisäilman tavoitelämpötilat lämmityskaudella ja lämpimän käyttöveden lämpötilatasot 
ja kiertojohdon toiminta 

• Ilmanvaihdon ilmavirrat ja ohjaus, ilmanvaihdon sähköenergiatehokkuus (ominaissäh-
köteho) 

• Lämmitysverkoston lämpötilatasot, mahdollisuus täydentää myöhemmin lämmitysjär-
jestelmää 

• Laitteistojen fyysiset mitat ja niihin mahdollisesti liittyvät rajoitukset 
• Äänitekniset vaatimukset/rajoitukset (kuten melutaso) esim. laitteistojen sijoittami-

selle 
• Lämpöpumppujen suurin sallittu käynnistysvirta ja sähköjärjestelmän koko, jolla läm-

pöpumppuratkaisun toimivuus on taattava 
• Lämpöpumppujen suurin sallittu kylmäainemäärä (vuositarkastusvaatimus). 

 
Suunnitteluvaiheen teknisen suunnittelun tuotoksia ovat muun muassa: 

• LVIA-tekninen suunnittelu 
 Tarkennettu järjestelmän toimintakuvaus 
 Tasokuvat, kytkentäkaaviot, työselostukset, laiteluettelot, palokatkosuun-

nitelmat 
 Lämpöpumppujen, varaajien ja poistoilmaan tulevien lämmönsiirtimien mi-

toitus ja laitevalinta sekä tarvittaessa kaukolämpösuunnitelmat 
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 Tarvittavien kiertopumppujen ja puhaltimien, lämmitysverkoston varustei-
den mitoitus ja valinta 

 Lämmönkeruuputkiston mitoitus (sis. venttiilit, paisunta-astiat ym.) ja läm-
möneristäminen 

 Järjestelmän ohjaus ja säätö, mahdollinen taloautomaatio  
 Toiminnan seuranta, talteen otetun ja kulutetun energian mittaaminen 

(esimerkiksi tarvittavat alamittaukset lämpöpumppujärjestelmän sähkön-
kulutukselle ja tuotetulle lämmölle) 

 Tarvittavilta osin ilmanvaihto-, lämmitys-, lämmönkeruu- ja käyttövesiver-
koston perussäädön suunnittelu 

 Ohjeistus käytön seurantaan, huoltoon ja kunnossapitoon 
• Sähkötekninen suunnittelu 

 Mahdolliset sähköjärjestelmään liittyvät muutokset 
 Liittymän kapasiteetti, kaapelireitit sekä keskusvaraukset 
 Katolla kondenssiveden sulatukset, virta- ja ohjauskaapelireitit 

• Rakennustekninen suunnittelu 
 Tarvittaessa piirustukset liittyen yläpohjaan ja vesikattoon liittyviin muu-

toksiin 
 Palokatkodetaljit ja äänenvaimennuksien mahdolliset suunnitelmat. 

 
Lisätietoa: 

• Taloyhtiön Energiakirja 2011 
• Poistoilmalämpöpumppu, ohje (Kiinteistöliitto) 
• Poistoilmalämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä (VTT) 
• Ohjeet suunnittelijalle (poistoilmalämpöpumppu kaukolämpötalossa, Energiateolli-

suuus ry) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kiinkust.fi/tuote/taloyhtion-energiakirja
https://issuu.com/kiinteistoliitto/docs/pilp-ohje_2017_kiinteist__liitto
http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2015/VTT-CR-00564-15.pdf
https://energia.fi/files/1977/Poistoilmalampopumppu_kaukolampotaloon_ohjeet_suunnittelijalle.pdf
https://energia.fi/files/1977/Poistoilmalampopumppu_kaukolampotaloon_ohjeet_suunnittelijalle.pdf
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13 Tukea kuntien hankintaan 

13.1 Motivan Hankintapalvelu 

Motivan hankintapalvelu on auttanut julkisia hankkijoita kestäviin hankintoihin liittyvien kysy-
mysten ratkaisemisessa vuodesta 2008. Neuvomme ympäristönäkökohtien priorisoimisessa han-
kintatoiminnassa ja niiden huomioimisessa erilaisten tuotteiden ja palveluiden hankinnoissa. 
 
Motivan Hankintapalvelu 

• tuottaa hankintakriteereitä ja hankintaohjeita 
• neuvoo ja konsultoi 
• tiedottaa 
• verkottaa 

 

Hankintaneuvontaa 

Motivanhankintapalvelu.fi -verkkosivusto toimii tietolähteenä niin julkisen sektorin hankkijoille, 
päättäjille kuin innovatiivisia ratkaisuja tarjoaville yrityksillekin.  

Hankintapalvelun asiantuntijat ovat tavoitettavissa toimistoaikana sähköpostilla, hankinta-
palvelu@motiva.fi. Help Desk -neuvontapalvelumme on maksuton. 
 

Sparrausta ympäristö-, energia ja elinkeinotavoitteiden saavuttamiseen 

Yksityiskohtaisempi neuvontapalvelumme tukee hankkijoita koko hankintaprosessin ajan. 
Voit kutsua hankinta-asiantuntijamme keskustelemaan kanssanne siitä, miten kehittää han-

kintatoimintaa niin, että kestävät ja innovatiiviset ratkaisut ovat osa hankintojen arkea. Sparraus-
apumme räätälöidään kunkin kaupungin tai hankintayksikön tarpeiden pohjalta. 
 
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: hankintapalvelu@motiva.fi 
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/hankintapalvelu 
 

13.2 ESCO- ja EPC-palvelut korjausten rahoituksessa 

Energiatehokkuus- ja ESCO-palvelut 

Energiatehokkuus- ja ESCO-palvelut ovat palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asian-
tuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian käytön tehosta-
miseksi sekä energiansäästämiseksi. Palvelusektorilla on rakennettu esimerkiksi lämmöntalteen-
ottojärjestelmiä, uusittu valaistusta ja säädetty virtaamia. 

mailto:hankintapalvelu@motiva.fi
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/hankintapalvelu
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Palvelun kustannukset, energiansäästöinvestointi mukaan luettuna, maksetaan säästöillä, 
jotka syntyvät alentuneista energiakustannuksista. Palveluun liittyy takuu syntyvästä energian-
säästöstä. 

Palveluntarjoajana voi toimia erillinen energiatehokkuuspalveluita tarjoava yritys, ESCO-yri-
tys, ESCO-toimintaa harjoittava urakoitsija, energiayhtiö tai energiatehokkaita laitteita tai järjes-
telmiä valmistava ja urakoiva yritys. 
 

Kustannukset maksetaan säästöillä 

Palveluntarjoaja toteuttaa energiatehokkuustoimenpiteet asiakkaalle kokonaistoimituksena. Ko-
konaistoimitukseen voi sisältyä palvelutarjoajan hankkima rahoitus, mutta asiakas voi halutes-
saan itse huolehtia rahoituksesta. Asiakas voi saada hankkeeseen valtion investointitukea. 

Palveluntarjoaja takaa syntyvät säästöt sekä todentaa säästöt ja tarvittavilta osin muut ase-
tetut tavoitteet, esimerkiksi rakennuksen sisäolosuhteet. Palvelusopimuksessa sovitaan, miten 
todentaminen tapahtuu ja miten mahdolliset kohteessa tapahtuvat toiminnan muutokset ote-
taan todentamisessa huomioon. 

Energiatehokkuusinvestoinnit katetaan palvelukauden aikaisilla energiansäästöillä. Jos 
hankkeeseen sisällytetään energiateknisten järjestelmien uusimista tai korjaamista, säästörahoi-
tuksen lisäksi hankkeeseen voi sisältyä asiakkaan omarahoitusosuus, jotta palvelukauden pituus 
säilyy kohtuullisena. 
 

Palvelusopimukset laaditaan hankekohtaisesti 

Palveluntarjoaja ja asiakas laativat palvelusopimuksen tapauskohtaisesti. Yleensä palveluntar-
joaja laatii ensimmäisen version sopimuksesta asiakkaan arvioitavaksi. Energiansäästöön täh-
täävä palveluhanke voidaan toteuttaa esim. yksittäisessä kiinteistössä tai useiden kiinteistöjen 
hankekokonaisuutena sekä uudistaa ja tehostaa energiajärjestelmiä. 

Mitä laajempi hanke on, sitä vaativampaa on hankkeen kilpailuttaminen ja hankinta etenkin 
julkisella sektorilla. Hankinnan helpottamiseksi on laadittu julkisille hankkijoille ESCO-hankinta-
ohjeistus, jonka avulla laajemmankin palveluhankkeen suunnittelu ja hankinta ovat selkeämmin 
toteutettavissa. Säästötakuun ja rahoituksen sisältävien energiatehokkuuspalveluiden hankin-
nassa markkinavuoropuhelu on tärkeä osa prosessia. 
 
Lisätietoja ja esimerkkejä: www.motiva.fi/esco 
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14 Termejä 

Lämpökuorma (sisäinen) 
Kaikki sähkölaitteet, ihmiset ja eläimet tuottavat lämpöä ja sisällä ollessa lämpö nostaa myös si-
sälämpötilaa. Jos esim. televisio kuluttaa sähköä 100w teholla, se tuottaa 100w lämpötehoa ym-
päristöönsä. 
 
Lämpökuorma (ulkoinen) 
Auringon säteily keskikesällä tuottaa noin 1 kilowatin lämpötehon kohtisuoralle neliömetrin ko-
koiselle pinnalle. Auringon lämpösäteilyn vaikutus talon lämmitykseen on merkittävä kevään ja 
syksyn välillä. 
 
Lämpökerroin COP 
Lämpöpumpun tehokkuutta kuvaa lämpökerroin (COP = coefficient of performance). Se kertoo, 
kuinka paljon pumppu tuottaa lämpöä kyseisellä hetkellä ja kyseisissä olosuhteissa suhteessa sen 
käyttämään sähköenergiaan. Lämpökerrointa voi ajatella laitteen hyötysuhteena tietyissä olosuh-
teissa. Esim. lämpökerroin kolme vastaa 300% lämpöä suhteessa laitteen kuluttamaan sähköön. 

Saman lämpöpumpun vuotuinen lämpökerroin voi vaihdella suuresti eri kohteiden ja olo-
suhteiden mukaan. Maalämpöpumpuilla lämpökerroin ilmoitetaan yleensä olosuhteissa: maa-
liuos 0/-3 astetta ja lämmönjako +35 astetta. Lämmönjako ilmoitetaan usein erikseen lisäksi +50 
asteen lämpötila-tasolla. Ilma-vesilämpöpumpuilla ja ilmalämpöpumpuilla ulkolämpötilana käy-
tetään +7 astetta. Ilma-vesilämpöpumpun lämmönluovutus ilmoitetaan yleensä olosuhteissa 
+35. Kun ulkona on +7 Ilma-lämpöpumpulla lämpökerroin COP on noin puolet korkeampi kuin -
15 asteen lämpötilassa. Ulkoilman kylmentyessä myös lämpöpumppuun kytketty lämmönjako-
verkko (patteriverkko tai vesikiertoinen lattialämmitys) vaatii korkeampaa lämpötilaa, joka myös 
heikentää lämpökerrointa. Myös lämpöpumpun antoteho laskee lämpökertoimen laskiessa. 

Lämpökerroin on sitä parempi, mitä pienempi on lämpötilaero lämmönlähteen – esimerkiksi 
maaperän/ulkoilman – ja lämpöä asuntoon luovuttavan putkiston välillä. 

Lämpökerroin ilmoitetaan yleensä jonkin standardin mukaisesti, joka määrittelee olosuh-
teet. Standardista myös riippuu, lasketaanko esim. kiertovesipumput mukaan lämpökertoimeen. 
Ilmalämpöpumppujen ja ilma-vesilämpöpumppujen kohdalla on lisäksi tarkistettava ulkoyksi-
kön sulatuksen vaikutus COP-arvoihin. Eri laitemallien lämpökertoimia verrattaessa on huomi-
oitava, että kunkin laitteen standardi on sama, muutoin lukemat eivät ole keskenään vertailu-
kelpoisia. 

Yleensä lämpöpumppuja koskevat mittausstandardit kuvaavat Suomea paremmin Keski-Eu-
roopan ilmasto- ja lämmitysolosuhteita, jonka vuoksi useat lämpökerroinstandardit antavat suo-
malaisittain katsottuna aivan liian optimistisen kuvan laitteen energiatehokkuustasosta. Yleisen 
standardin mukainen COP-arvo ei huomioi käyttöveden tuotantoa, joka tapahtuu aina huo-
nommalla lämpökertoimella kuin lämmitysverkon lämmöntuotto. 
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Kausilämpökerroin SCOP 
SCOP (Seasonal COP = seasonal coefficient of performance) = Vuotuinen lämpökerroin, joka il-
moitetaan tietyllä ilmastovyöhykkeellä (Etelä-Eurooppa / Keski-Eurooppa / Pohjois-Eurooppa). 
Pohjois-Eurooppaa edustaa Helsinki. EU-direktiivissä on määritetty sallitut ylärajat SCOP-arvoille. 
Vuonna 2013 SCOP-luvut on ollut pakollista ilmoittaa EU-maissa uusille maahantuotaville/valmis-
tettaville ilmalämpöpumpuille ainakin Keski-Euroopan ilmastovyöhykkeen mukaan (Strasbourg, 
Ranskassa lähellä Saksan rajaa). Helsinkiä kuvaava SCOP-luku olisi kylmemmän ilmaston vuoksi 
alhaisemmalla tasolla, Pohjois-Suomesta puhumattakaan. SCOP antaa COP-lukua paremmin 
suuntaa laitteen hankinnan kannattavuudesta. Maalämpöpumpun yhteydessä tarkastellaan 
SCOP arvossa maaliuoksen lämpötilaa ja lämmönjakopuolen lämpötilaa. Pakollinen ilmoitettu 
arvo (Keski-Euroopan vyöhyke) kuvaa laskennallista vuotuista keskimääräistä lämpökerrointa, va-
paaehtoisena voidaan myös ilmoittaa Etelä-Euroopan ja Pohjois-Euroopan (vertailupaikkakun-
tana Helsinki) arvot. Pohjois-Suomessa vuotuinen lämpökerroin on selvästi heikompi kuin Etelä-
Suomessa. SCOP-arvoja voi vertailla keskenään kuten COP-arvoja keskenään, kunhan huomioi 
että maantieteelliset vertailupaikkakunnat (SCOP) ja mittausstandardit ovat vertailuryhmässä sa-
mat. SCOP-arvo ei huomioi käyttöveden tuotantoa, joka tapahtuu aina huonommalla lämpö-
kertoimella kuin lämmitysverkon lämmöntuotto. SCOP-arvot löytyvät laitteen energiamerkistä. 
 
SPF-arvo 
Kausilämpökerroin (SPF) = Keskimääräinen vuotuinen lämpökerroin. SPF ilmoittaa saadun käyt-
tökelpoisen lämpöenergian määrän suhteessa käytettyyn sähköenergiaan vuodessa. Kun laite on 
tuottanut vuodessa 30 000kWh lämpöä ja kompressori on kuluttanut apulaitteineen 10 000kWh 
sähköä, tulee SPF-luvuksi 3. Määritelmä riippuu jossain määrin käytetystä standardista. Suomessa 
rakentamismääräyskokoelman yhteydessä käytettyyn SPF-lukuun ei sisälly sähkövastuksen vuo-
tuista kulutusta.  

SPF-arvo huomioi myös vuotuisen käyttöveden tuotanto-osuudesta aiheutuvan lämpöker-
rointa alentavan vaikutuksen, toisin kuin SCOP-arvo ja COP. Käytännössä usein käytetään (virheel-
lisesti) termiä COP, vaikka kyseessä olisi SPF-arvo. Kannattavuuslaskennat tulisikin tehdä SPF-ar-
voa käyttäen, huomioiden myös sähkövastuksen tai muun tukilämmitysmuodon vuosikulutusta 
lisäävän vaikutuksen, ei missään tapauksessa COP- tai SCOP-arvoa käyttäen.  
 
EER /SEER 
EER / SEER = kylmäkerroin / vuotuinen kylmäkerroin. SEER=laitteella tuotettu jäähdytysenergia 
suhteessa jäähdytykseen kuluneeseen sähköenergiaan, keskimääräinen vuositason kerroin, las-
kettu tietyllä ilmastovyöhykkeellä. 
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Koneellinen ilmanvaihto 
Ilmanvaihto perustuu paine-eroon, joka saadaan aikaan puhaltimilla. 
 
Painovoimainen ilmanvaihto 
Ilmanvaihto perustuu paine-eroon, joka saadaan aikaan lämpötilaeron ja tuulen yhteisvaikutuk-
sella. 
 
On/off-ohjaus 
Kompressorin pyörimisnopeus on vakio. (Puhallustehoa voidaan silti säätää). Kun lämpötilan ase-
tusarvo on saavutettu, kompressori pysähtyy. Kompressori käynnistyy, kun sisälämpötila on las-
kenut riittävästi. Etuna on edullisempi hankintahinta.  
 
Inverter-ohjaus 
Kompressorin pyörimisnopeutta ohjataan lämmitystarpeen mukaan. Inverter -tyyppinen ohjaus 
pidentää kompressorin elinikää sekä parantaa laitteen vuotuista lämpökerrointa. Tarkemmin sää-
tyvä lämmöntuotto sisäilmaan on myös käyttäjän kannalta miellyttävämpi ratkaisu. Haittapuo-
lena on kalliimpi hankintahinta.  
 
Lämpökerroin 
Esimerkiksi lämpökerroin 3,0 tarkoittaa, että hyötysuhde on 300 prosenttia. Eli laite kuluttaa 1 
kWh (sähköä), mutta tuottaa 3 kWh (lämpöä). 
 
LTO, lämmön talteenotto 
Lämmöntalteenotto ilmanvaihdossa. Jos lämmöntalteenottokennoa ei ole, koneellinen ilman-
vaihto puhaltaa lämpimän sisäilman (poistoilman) ulos talosta +20 asteisena. Hyvät lämmöntal-
teenkennot voivat jäähdyttää poistoilman jopa -10 asteeseen hyödyntäen lämpimän poistoilman 
energiasisällön. 
 
Lämpötilakorjattu kulutus 
Korjaus tehdään käyttäen kunkin kuukauden lämmöntarvelukuindeksiä, jotka ilmatieteenlaitos 
julkaisee vertailupaikkakunnille kuukausittain. Samalla periaatteella voidaan verrata eri vuosien 
kulutusta keskenään niin, että eri kuukausien keskimääräiset lämpötilaerot eivät sotke vertailua. 
Tarkempaan vertailuun voidaan vielä käyttää paikkakuntakohtaisia korjauskertoimia. Kun teh-
dään säästötoimi, saattaa seuraava vertailujakso olla selvästi kylmempi. Tällöin energiankulutus 
saattaa virheellisesti näyttää nousseen säästötoimesta huolimatta, mikäli laskennallista korjausta 
ei tehdä. Lisätietoa Ilmatieteenlaitoksen verkkosivuilta. (http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystar-
veluvut) 

 
Lisää termien selityksiä: http://energiatehokaskoti.fi/ajankohtaista/asiasanat 
 
  

http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut
http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut
http://energiatehokaskoti.fi/ajankohtaista/asiasanat
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15 Lähteet 

Motiva Oy, www.motiva.fi 
• Elvari – Sähkölämmityksen tehostamisohjelma: www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/re-

montoi_ja_huolla/energiatehokas_sahkolammitys 
• BUILD UP Skills – Lisää energiaosaamista rakennustyömaille: www.motiva.fi/buildups-

kills 
• Energiatehokas koti: www.energiatehokaskoti.fi 

 
Suomen Kiinteistöliitto, www.kiinteistoliitto.fi 

• Taloyhtiön Energiakirja 2011 
• Poistoilmalämpöpumppu, ohje:  

https://issuu.com/kiinteistoliitto/docs/pilp-ohje_2017_kiinteist__liitto 
 
VTT 

• Poistoilmalämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä: 
www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2015/VTT-CR-00564-15.pdf 

 
Energiateollisuus ry 

• Ohjeet suunnittelijalle (poistoilmalämpöpumppu kaukolämpötalossa): 
https://energia.fi/files/1977/Poistoilmalampopumppu_kaukolampotaloon_oh-
jeet_suunnittelijalle.pdf 

 
 

http://www.motiva.fi/
http://www.motiva.fi/buildupskills
http://www.motiva.fi/buildupskills
https://issuu.com/kiinteistoliitto/docs/pilp-ohje_2017_kiinteist__liitto
http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2015/VTT-CR-00564-15.pdf
https://energia.fi/files/1977/Poistoilmalampopumppu_kaukolampotaloon_ohjeet_suunnittelijalle.pdf
https://energia.fi/files/1977/Poistoilmalampopumppu_kaukolampotaloon_ohjeet_suunnittelijalle.pdf
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