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1 Johdanto 

Lämpöpumpuilla saavutetaan merkittäviä taloudellisia säästöjä sekä ympäristöhyötyjä monenlaisissa kiin-

teistöissä. Lämpöpumppujen asentaminen taloyhtiöihin on yleistynyt viime vuosina. Tämä opas on laadittu 

taloyhtiöiden sekä kuntien omistamien kiinteistöjen lämpöpumppuhankintoja suunnittelevien avuksi, jotta 

lämpöpumppujärjestelmä tulisi valittua oikein ja saataisiin mahdollisimman hyvin toimiva ja kustannuste-

hokas järjestelmä.  

Oppaassa käydään läpi erilaiset tekniset vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus erilaisiin kohteisiin. Opas 

antaa vinkkejä hyvän hankintaprosessin suunnitteluun ja läpivientiin. Mukana oppaassa on myös esitelty 

useita eri lämpöpumpputyypeillä toteutettuja kohteita.  

 Kiinteistöissä säästöä energiakuluissa voidaan saada sekä energiansäästön että energian yksikkökus-

tannuksen alenemisen kautta muun muassa erityisesti pörssisähkön tuntihinnan hyödyntämisen kautta. 

Pääsääntöisesti suurin osa rakennuksessa käytetystä energiasta kuluu lämmitykseen. 

Valtio luopuu öljylämmityksestä omistamissaan kiinteistössä vuoteen 2025 mennessä, ja kaikkia julki-

sia toimijoita kannustetaan samaan. Ääritapauksessa kiinteistön energiankustannuksia voidaan pudottaa 

jopa 70 % lämmitysmuodon vaihtuessa.  

Rivitaloissa ja varsinkin asuinkerrostaloissa on useimmiten vesikiertoinen patterilämmitys ja kauko-

lämpö. Haja-asutusalueella on jonkin verran öljylämmitteisiä kerrostaloja, mutta suurin osa entisistä öljy-

lämmitysrakennuksista on muutettu maa-, hake-, tai pellettilämmitykselle. Pieni osa asuinkerrostaloista ja 

kohtuullinen osa rivitaloista on sähkölämmitteisiä, joko pattereilla tai lattialämmityksellä varustettuina. 

Haja-asutusalueilla olevat vanhemmat rakennukset ovat tyypillisimmin sähkö- tai öljylämmitteisiä, jos eivät 

ole saneerattu lämpöpumppukohteiksi. 
 
 

Lue ympäristöministeriön tiedote koskien valtion päästövähennyksiä vuoteen 2030: 

http://www.ym.fi/fi-FI/Kohti_ilmastoviisasta_arkea_suunnitelma_%2844489%29 
  

http://www.ym.fi/fi-FI/Kohti_ilmastoviisasta_arkea_suunnitelma_%2844489%29
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2 Hyvän lämpöpumppuhankinnan ABC 

Neljä tärkeintä asiaa lämpöpumpun hankinnassa ovat: 

• tarveselvitys ja/tai hankinta- ja kannattavuusselvitys 

• hankesuunnittelu 

• urakan valvonta 

• järjestelmän toimivuuden varmistaminen, käytön opastus, käytönaikainen seuranta ja optimointi. 

Tärkeää on muistaa, että lämpöpumppuratkaisun hankinta on täysverinen korjaushanke ja sen läpivientiin 

on sovellettava korjaushankkeen läpivientiin liittyviä yleisiä hyviä käytäntöjä. Taloyhtiön omin voimin vie-

tynä hankkeena se tulee raskaaksi ja siihen sisältyy huomattavia riskejä. Ammattitaitoinen, kokenut suun-

nittelija pystyy hallitsemaan riskit, varmistamaan toimivan järjestelmän ja kuormittaa taloyhtiön hallintoa 

vain siltä osin kuin hallinnolle aidosti kuuluu – päätöksenteossa.1  

Lämpöpumppu voidaan vaihtoehtoisesti hankkia myös palvelusopimuksena, jossa tilaaja maksaa so-

pimuskauden aikana vain lämpöpumpun tuottamasta ja kiinteistössä kulutetusta lämpöenergiasta sopi-

muksensa mukaisesti. Sopimuskauden jälkeen tilaaja tyypillisesti pääsee hyödyntämään lämpöpumpun 

energiansäästövaikutuksen täysimääräisesti. Palvelusopimuksia tarjoaa nykyisin useampiakin yrityksiä ja 

sopimuskonseptit voivat poiketa toisistaan. 

 

2.1 Ammattiapua lämpöpumppuhankintaan   

Erityisesti suurempien kohteiden lämpöpumppujärjestelmien kohdalla on syytä käyttää puolueetonta am-

mattiapua suunnittelussa ja hankinnassa. Ammattiapu maksaa vain muutaman prosentin suhteessa inves-

tointiin, mutta voi aikaansaada suurempia säästöjä paremman kilpailutuksen kautta sekä mahdollisesti pa-

remman järjestelmän suorituskyvyn laadukkaan suunnittelun kautta. Rahallisten etujen lisäksi ammattilai-

nen säästää aikaasi ja muutenkin helpottaa tilaajan roolia. 

 

2.2 Suunnitelmallinen kiinteistönpito kaiken keskiössä 

Lämpöpumppujärjestelmän hankinta voidaan useimmiten toteuttaa täysin omana hankkeena. Korjaustar-

peiden tuntemus on tärkeää, jotta mahdollinen lämpöpumppu hankinta osataan limittää oikealla tavalla 

tuleviin korjaushankkeisiin. Jos lämpöpumppujärjestelmä pystytään yhdistämään esimerkiksi putkiremont-

tiin, ilmanvaihdon korjaamiseen tai lämmönjakojärjestelmän uudistamiseen, saadaan aikaan säästöä muun 

muassa rakennusteknisissä töissä ja järjestelmät pystytään suunnittelemaan mahdollisimman hyvin yh-

dessä toimiviksi. Erittäin tärkeää on kiinnittää huomiota olemassa olevan ilmanvaihto- ja lämmönjakojär-

jestelmän korjaus- ja uusimistarpeisiin (esim. korvausilma, ilmanvaihdon puhaltimet, kaukolämpölait-

teisto). Järjestelmän hankinta lähtee liikkeelle tarve- ja kannattavuusselvityksellä. Näin arvioidaan, onko 

järjestelmän hankinta ylipäätään mahdollista ja kannattavaa kyseissä kohteessa.1 
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Taloyhtiön tulisi tietää 

• tulevat korjaustarpeet (kunnossapitosuunnitelma/PTS, korjausohjelma) 

• osakkaiden tahtotila, mukaan lukien tavoitteet energiatehokkuudelle ja asumiskustannusten ta-

solle.1 

Lue lisää suunnitelmallisesta kiinteistönpidosta: https://www.kiinteistolehti.fi/taloyhtio/ 

 

2.3 Hankesuunnittelu 

Mitä tarkemmin hankesuunnittelu tehdään, sitä luotettavammat ja vertailukelpoiset urakkatarjoukset talo-

yhtiö saa. Hankesuunnittelu teetetään ammattitaitoisella suunnittelijalla, jolla on näyttöä onnistuneista 

vastaavista hankkeista. Tarvittaessa on sovittava, kuinka hankesuunnitteluvaiheessa hankitaan tarvittavat 

lähtötiedot. 

 

Hankesuunnittelun tekijän tulee tietää seuraavat asiat: 

• tiedot taloyhtiön energian- ja vedenkulutuksesta viimeiseltä kolmelta vuodelta. 

• tieto lämmityskauden asuntojen ja yleisten tilojen keskimääräisistä sisäilman lämpötiloista. 

• tehdyt korjaukset ja arvio tulevista korjaustarpeista (PTS, korjausohjelma) ja niiden mahdollisista 

vaikutuksista energian- ja vedenkäyttöön. 

• nykyisen lämmitysjärjestelmän kuvaus, toiminta ja kunto, ml. lämpimän käyttöveden järjestelmä. 

• ilmanvaihdon toiminta ja ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus ja kunto (hormien/kanaviston kunto, 

puhaltimien kunto ja palvelualueet, ilmanvaihdon ohjaus ja käyntiajat, korvausilmaratkaisut). 

• lämmitysverkoston suunnitellut ja mitatut toimintalämpötilat. 

• lämpimän käyttövesijärjestelmän toimintalämpötilat. 

• suunnitellut ja mitatut puhallinkohtaiset poistoilmavirrat ottaen huomioon mahdolliset ilman-

vaihdon tehostukset 

• sähköjärjestelmän kuvaus ja kunto (sähköpääkeskus, sulakkeet, syöttökaapeli, mahdollisen läm-

mönjakohuoneen jako-/ryhmäkeskuksen tiedot) 

• yläpohjan/vesikaton kunto ja kuormankantokyky (poistoilman talteenottoa suunniteltaessa) 

• tilavaraukset järjestelmälle (putkistot, kanavistot, lämpöpumput, varaajat, LTO-laite/laitteet (läm-

mönsiirtimet), sähkösyötöt, anturijohdotukset) 

• mahdolliset olemassa olevien rakenteiden ja lämmöneristeiden haitta-aineet, esim. asbesti (teh-

dyt haitta-ainekartoitukset).1 

Ratkaisuvaihtoehdosta/-ehdoista on hankesuunnittelun tekijän esitettävä 

• järjestelmän toteutustapa konseptitasolla 

o järjestelmän tekniset ominaisuudet (ml. automaatio ja etähallinta ja -valvonta sekä sisäolosuhtei-

den seuranta) ja vaikutukset rakennusosiin ja muihin teknisiin järjestelmiin (uusimis- tai korjaus-

tarpeet erityisesti ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmä),  

o tarvittavat säätötyöt ja järjestelmän käyttöönottovaihe (ml. patteriverkoston ja ilmanvaihdon pe-

russäätö) 

o mahdolliset haitta-aineet (esim. asbesti) ja niiden vaikutus toteuttamiseen 

o toteutustapa ja –aikataulu 

• järjestelmän käyttö, huolto ja kunnossapito 

https://www.kiinteistolehti.fi/taloyhtio/
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o käyttöikäarvio ja laitteiston huolto- ja kunnossapitotarpeet 

o järjestelmän seurannan, huollon ja kunnossapidon toteuttaminen ja organisointi 

• vaikutukset energiankäyttöön kuukausittain (kaukolämpö, sähkö) ja perus- ja tehomaksujen perus-

teeseen (kaukolämpö, sähkö) 

o Jos ilmanvaihdon ilmavirrat muuttuvat lähtötilanteesta ja lämmitysjärjestelmä on lähtötilanteessa 

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

• taloudelliset vaikutukset 

o arvio investointikustannuksista kokonaisuudessaan 

o arvio vaikutuksista energiakustannuksiin eri energialähteisiin jaoteltuna, ml. teho- ja perusmaksut 

todellisilla energianhinnoilla ja hinnoittelumalleilla laskettuna 

o huollon ja kunnossapidon kustannukset 

o rahoitusmahdollisuudet ja alustava rahoitussuunnitelma 

o arvio vaikutuksista asumiskustannuksiin (hoito- ja pääomavastike) 

• investoinnin taloudellinen kannattavuus suhteessa valittuun vertailutapaukseen 

o elinkaarikustannukset, sijoitetun pääoman tuotto, takaisinmaksuaika 

• noudatettavat määräykset ja ohjeistukset sekä tarvittavat luvat ja hyväksynnät 

o rakennus-/toimenpidelupa ja onko esteitä/reunaehtoja esimerkiksi asentaa lämmönkeruuput-

kisto koteloituna julkisivuun 

o kaukolämpösopimus, kaukolämpöyhtiön ohjeet ja kaukolämpösuunnitelmien ja -laitteiden tarkas-

tusmenettelyt ja mahdolliset muut reunaehdot (esim. kytkentä kaukolämpölaitteiston rinnalle) 

o korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset 

o urakoitsijan pätevyydet (kylmäaine, KVV, sähkö, kaukolämpö) 

o haitta-ainekatselmukset/-kartoitukset 

• muita vaikutuksia, esimerkiksi rakentamisaikainen asuminen, sisäilmasto 

• riskit ja niiden hallinta.1 

Taloudellisen kannattavuuden tarkastelussa käytettävissä lähtöoletuksista (esim. tarkasteluajanjakson pi-

tuus, laskentakorko, energianhintojen muutokset, rahoituskustannusten huomioiminen) on sovittava yh-

dessä hankesuunnittelijan ja taloyhtiön edustajan kanssa. On myös muistettava, että tulevaisuuden ennus-

taminen on vaikeaa, joten käytännössä laskelmia tulisi tehdä useammilla lähtöarvoilla riskien hallitsemiseksi 

(ns. herkkyystarkastelut).1 

 

Hankesuunnittelussa tulisi syntyä seuraavia toteutussuunnittelua ohjaavia lähtötietoja: 

• sisäilman tavoitelämpötilat lämmityskaudella ja lämpimän käyttöveden lämpötilatasot ja kierto-

johdon toiminta 

• ilmanvaihdon ilmavirrat ja ohjaus, ilmanvaihdon sähköenergiatehokkuus (ominaissähköteho) 

• lämmitysverkoston lämpötilatasot, mahdollisuus täydentää myöhemmin lämmitysjärjestelmää 

• laitteistojen fyysiset mitat ja niihin mahdollisesti liittyvät rajoitukset 

• äänitekniset vaatimukset/rajoitukset (kuten melutaso) esim. laitteistojen sijoittamiselle 

• lämpöpumppujen suurin sallittu käynnistysvirta ja sähköjärjestelmän koko, jolla lämpöpumppu-

ratkaisun toimivuus on taattava 

• lämpöpumppujen suurin sallittu kylmäainemäärä (vuositarkastusvaatimus).1 
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2.4 Tarjouspyyntö ja sopimukset 

Asiantuntijan avustuksella laaditaan hankesuunnittelun ja/tai toteutussuunnittelun pohjalta vertailukelpoi-

set tarjouspyynnöt, johon sisältyy pyyntö toteutetuista referenssikohteista. Pyydetään tarjoukset esimer-

kiksi 3–5 potentiaaliselta toimijalta.  

 

Seuraavat asiat tulee ottaa huomioon: 

• vastaavatko tarjoukset sisällöltään tarjouspyyntöä ja sen sisältöä ml. hankesuunnitelma ja/tai to-

teutussuunnitelmat 

• tehdään kaikki sopimukset kirjallisesti 

• sovitaan, kenellä on oikeus teettää ja hyväksyä mahdollisia lisätöitä 

• määritetään tarkkarajaisesti tarvittavat urakkarajat 

• huomioidaan työturvallisuuden varmistaminen (turvallisuuskoordinaattori) ja verottajalle annet-

tavien rakentamisilmoitusten vastuuttaminen (pääurakoitsija) 

• maksupostien sitominen työn suoritukseen 

• sopiminen sanktioista, jos asioita ei tehdä sovitulla tavalla 

• arvioidaan, onko tarvetta poiketa esim. yleisistä sopimusehdoista (YSE), esim. takuuaikojen tai 

sanktioiden osalta 

• huomioidaan esim. urakoitsijan tarvitsemat lakisäätäiset pätevyydet (kylmäaineluvat, KVV, sähkö, 

asbesti jne.) 

• varmistetaan yritysten lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen, mm. tilaajavastuulaki ja vero-

velkatodistus 

• hyödynnetään tarvittaessa lakiasiantuntijaa tarjouspyyntöjen ja sopimusten laatimisessa. 

• tarjouspyyntöjä laadittaessa ja sopimuksia tehtäessä tulisi pyrkiä sisällyttämään niihin mitattavia 

vaatimuksia ja tavoitteita, joiden perusteella voidaan konkreettisesti arvioida, täyttääkö järjes-

telmä sille annetut lupaukset erityisesti energiakustannusten säästön ja sisäolosuhteiden osalta.1 
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3 Lämpöpumpun valinta eri kohteisiin  

Periaatteessa kaikki eri lämpöpumppuratkaisut soveltuvat johonkin kohteeseen. Usein samaan kohteeseen 

voidaan järkiperustein valita useammasta lämpöpumpputyypistä tai valita useita eri lämpöpumpputyyp-

pejä samaankin rakennukseen. Valinnat riippuvat usein muun muassa lämmönjakotavasta, mahdollisen 

patteriverkon lämpötilatasosta, energiatarpeesta, rakennuksen maantieteellisestä sijainnista, rakennuksen 

käyttöfunktiosta, mahdollisista rakennuksen viilennystarpeista, paikallisista energiahinnoista, tontista, lu-

vista sekä muista seikoista eri kokoluokan kiinteistöissä.  

 

3.1 Lämmitysverkoston toiminta vaikuttaa lämpöpumppujärjestelmään 

Suurin osa rakennuksista käyttää lämmön jakamiseen tilojen osalta vesikiertoista patteriverkkoa. Uudiskoh-

teissa ja varsinkin 2000-luvun kohteissa on usein vesikiertoinen lattialämmitys. Lämpöpumpun hyötysuhde 

(lämpökerroin) ja antoteho on sitä korkeampi mitä matalampi lämpötilataso lämmönjakoverkostossa on 

(esim. patteriverkossa tai lattialämmityksessä). Suurin osa olemassa olevista rakennuksista toimii kuitenkin 

lämmityksen suhteen jonkin verran tehottomasta ja siksi patteriverkkoon ohjataan tarpeettoman korkeaa 

lämpötilatasoa. Tehoton toiminta aiheuttaa myös kohonnutta energiankulutusta rakennuksessa.  

Patteriverkon toimintaa pystytään tehostamaan usein paljonkin tekemällä perusteellisen patteriver-

kon perussäädön. Siihen sisältyy sekä säätötoimia että usein uudet säätölaitteet. Suuremmissa kiinteis-

töissä patteriverkon säätö kannattaa tehdä keskitettynä toimenpiteenä, joka toteutetaan ammattilaisen 

laskemien säätöarvojen mukaisesti. Patteriverkon perussäädössä ilmataan koko patteriverkosto, säädetään 

linjakohtaiset- ja patterikohtaiset virtaamat kohdilleen suunnittelun mukaisesti sekä usein uusitaan termos-

taatit ja patteriventtiilit sekä paisunta-astia ja kiertovesipumppu. Myös automaattisia linjasäätöventtiileitä 

käytetään nykyisin. Jos edellisestä perussäädöstä on kulunut yli 10 vuotta tai julkisivu/ikkunaremontti on 

tehty edellisen perussäädön jälkeen, uusi perussäätö on syytä tehdä. Patterien toiminnan kannalta myös 

riittävästä vedenpaineesta on huolehdittava. Patterit kannattaa ilmata aina lämmityskauden alkaessa ja sa-

malla voi tarkastaa termostaattien toiminta. Lämmityskauden ulkopuolella voi kiertää termostaattia edes-

takaisin ääriasennosta toiseen pari kertaa kuukaudessa, se ehkäisee osaltaan jumiutumista. Varo peittä-

mästä patterin termostaatteja paksuilla verhoilla tai huonekaluilla, jotka estävät lämmön kulkeutumisen 

huonetilaan.  

Myös lämmönsäätöjen tarkemmalla asettelulla voidaan saada energiasäästöä lämpökuormien vähen-

tymisen kautta ja lämpöpumpun suorituskyvyn parantuessa. Tarkka lämmönsäätö tulee tehdä lämmityksen 

menoveden sovituksena ulkolämpötilaan nähden, huomioiden sekä säätökäyrän jyrkkyyden että suuntais-

siirron säädöt.  

 

Lisätietoa patteriverkon perussäädöstä luettavissa Motivan verkkosivuilta Koti ja asuminen Patteriverkos-

ton osat -osiosta www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/patteriverkoston_perussaato/patteriver-

koston_osat 
  

http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/patteriverkoston_perussaato/patteriverkoston_osat
http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/patteriverkoston_perussaato/patteriverkoston_osat
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Lisätietoa säätökäyristä Motivan verkkosivuilta Koti ja asuminen -osiosta 

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/lahtotilanteeseen_tutustu-

minen/lammityksen_saatokayra_ja_lampiman_kayttoveden_oikea_lampotila

3.2 Lämmönjakoverkko vaikuttaa lämpöpumppuvalintoihin ja kannattavuuteen 

Vanhojen rakennuksien vesipatteriverkot on suunniteltu toimimaan ilmastoalueensa mukaisessa mitoitus-

pisteessä (alueesta riippuen -26...-38 asteen pakkasella) tyypillisesti lämpötilatasolla (meno/paluulämpö-

tila) 60/40, 70/50 tai jopa 80/60. Todellinen lämpötilataso on syytä hankesuunnitteluvaiheessa mitata, sillä 

todelliset lämpötilat voivat poiketa suunnitelluista ja koska niillä on huomattava merkitys lämpöpumpun 

toiminnalle ja tehokkuudelle. Patteriverkon lämpötila-aluetta voidaan laskea usealla eri tavalla: patteriver-

kon perussäädöllä, säätölaitteiden uusinnalla ja radiaattorien vaihtamisella suuritehoisempiin malleihin. Li-

säksi on otettava huomioon patteriverkon perussäädöstä mahdollisesti aiheutuva patteriveden jäähtymän 

pieneneminen ja siitä mahdollisesti tarvittava suurempi virtausnopeus, sekä runkolinjan dimensio (putken 

paksuus ja paksuuden suhde verkon pituuteen). Myös rakenteellisen energiatehokkuuden parantaminen 

auttaa asiaa, muun muassa yläpohjan/julkisivun lisäeristys ja ikkunoiden uusinta mahdollistavat patterive-

den lämpötilan alentamisen. 

 

3.2.1 Vesipatterien uusimisen vaikutus lämpöpumppuhankintaan 

Vesipatterien vaihtoa kannattaa harkita silloin, kun ne ovat olleet käytössä yli 40 vuotta ja niiden lämmitys-

teho ei riitä tai patterien kunto on muuten huono. Vanhoihin putkiin ja pattereihin kerääntyy sakkaa, joka 

vähentää veden virtausta ja näin heikentää osaltaan myös lämmitystehoa. On kuitenkin mahdollista, että 

yli 100-vuotiaatkin lämmityspatterit ovat vielä käyttökelpoisia, mikäli käyttöolosuhteet ovat olleet hyvät eli 

vettä ei jouduta käytönaikana juurikaan lisäämään ja putkiston kunto on hyvä. Mikäli hapellista ”hanavettä” 

joudutaan lisäämään verkostoon usein, hapellinen vesi syövyttää patteriverkostoa, kunnes happi on ilmauk-

silla saatu kokonaan poistettua. Yleisin käytetty putkimateriaali lämpöjohtoverkostossa on teräsputki. 

Muita yleisesti käytettyjä putkimateriaaleja ovat kupari, muovi- ja komposiittiputket. Kaikkien lämpöjohto-

verkon putkien tulee olla happidiffuusiosuojattuja, eli ne eivät saa päästää ilman happea lämpöjohtove-

teen. 

Mikäli samalla uusitaan päälämmitysmuoto maalämpö-, ilma-vesilämpöpumpuksi tai poistoilmaläm-

pöpumpuksi ja muitakin syitä on patterijärjestelmän uusimiseen, on järkevää valita samalla suuremmat pat-

terit. Suuret patterit ovat tehokkaita alhaisemmalla lämpötilalla, mikä parantaa koko järjestelmän hyöty-

suhdetta. Tällöin radiaattoripatteriverkoston menoveden maksimilämpötilan tavoite on suositeltua asen-

taa enintään noin 45–50 asteen tasolle. Pelkkä patterien vaihto ei useinkaan ole kannattava säästötoimi 

pelkän energiatehokkuuden vuoksi. 
  

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/lahtotilanteeseen_tutustuminen/lammityksen_saatokayra_ja_lampiman_kayttoveden_oikea_lampotila
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/lahtotilanteeseen_tutustuminen/lammityksen_saatokayra_ja_lampiman_kayttoveden_oikea_lampotila
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3.2.2 Termostaattien ja patteriventtiilien uusiminen parantaa kannattavuutta 

Patterien uusimisen yhteydessä tai erillisenäkin toimena patteritermostaattien ja patteriventtiilien vaihto 

voi olla erittäin kannattavaa. Termostaatin ohella on uusittava patterin säätöventtiilit, sillä venttiilien toi-

mintakyky vaikuttaa patterin toimivuuteen. Yksikin ”liian lämmin” huoneisto taloyhtiössä laskee koko talon 

hyötysuhdetta. 

 

 

 

Kuva 1 Kuvassa 50-vuotias vesipatteri ja patteritermostaatti.  

 

Myös kiertovesipumppu kannattaa samalla uusia, jos se on ollut käytössä yli 15 vuotta. Vertaa laitteiden 

energiamerkintätietoja, erityisesti energialuokkaa ja energiatehokkuusindeksiä (EEI), jonka on syytä olla 

mahdollisimman alhainen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3 Kuvassa uusittu patteri ja patteri-

venttiili termostaatteineen.  
Kuva 2 Kuvassa 50-vuotias kiertovesipumppu.  
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Kuva 4 Kuvassa kiertovesipumppu vm-2017, jossa kierrosluku säätyy automaattisesti virtausvastuksen mukaan.  

 

3.3 Käyttöveden lämpötila oltava yli 55 astetta 

Asumisterveysasetuksen mukaan lämminvesilaitteistosta saatavan lämpimän vesijohtoveden lämpötilan tulee olla 

vähintään +55 °C. Vesikalusteesta saatava vesi saa olla korkeintaan +65 °C, jotta se ei aiheuta palovammoja.  

 

• Lämpimän käyttöveden lämpötilan on ainakin ajoittain oltava yli 55 astetta, jotta siihen ei kertyisi haital-

lista Legionella-bakteeria.  

• Yli 50 asteessa Legionella-bakteeri kuolee muutamassa tunnissa, yli 60 asteessa muutamassa minuu-

tissa. 

• Lämpöpumpuilla käyttövesi saadaan helposti turvallisen lämpimäksi, tarvittaessa sähkövastuksen tai 

muun lämmönkehittimen avustuksella. 

• Joissakin lämpöpumpuissa on automaattinen toiminto, joka lämmittää käyttöveden säännöllisin vä-

liajoin mallista riippuen sähkövastuksen avulla tai kompressorin avulla noin 65 asteeseen. 
 

Taloyhtiöissä on lämpimälle käyttövedelle yleisesti järjestetty kierto, jotta jokainen asunto saa lämmintä vettä 

kohtuullisen ajan sisällä. Vanhemmissa rakennuksissa käyttöveden kiertoon on yleisesti lisätty pyyhekuivaimia 

(”rättipattereita”) ja myös kylpyhuoneen lämmityspattereita tai lattialämmitystä. Nämä voivat kuluttaa käyttöve-

den kierrossa niin paljon energiaa, että lämpötila ei pysy vaatimusten tasossa. Käyttöveteen liitettyjä pattereita ei 

saa määräysten mukaan myöskään sulkea tai kuristaa edes kesällä, jottei heikentynyt virtaus aiheuta bakteerikas-

vua. Tällöin kylpyhuoneisiin tulee lämpimänä vuodenaikana turhaa lämpökuormaa, joka heikentää asumismuka-

vuutta ja aiheuttaa turhaa jäähdytystarvetta.  

Käyttövesiverkoston määräysten mukaisuus pitää selvittää lämmitysjärjestelmää uusittaessa, jotta saadaan 

varmistettua riittävä lämpötilataso. Lämpimän veden kierron lämpöhäviöt vaikuttavat myös merkittävästi lämpö-

pumppujärjestelmän suunnitteluun ja käyttökustannuksiin. 
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4 Viilennystavat lämpöpumppujärjestelmissä 

Rakennuksen viilennystarpeet saattavat vaikuttaa merkittävästi lämpöpumppuhankinnan kannattavuuden pa-

rantumiseen. Viilennystapoja on useita riippuen muun muassa viilennystarpeesta, lämpöpumppumallista ja läm-

mönkeruupiiristä, rakennuksen ilmanvaihtotavasta. Osan tavoista menetelmien etuna on edullinen hankinta-

hinta tai käyttökustannukset, toisten etuna on suuri viilennysteho. Suurissa järjestelmissä joita on usein esimer-

kiksi sairaaloissa, ostokeskuksissa, toimistoissa ja jäähalleissa jäähdytyskuorma voidaan hyödyntää lämmöntuot-

toon tai energiakaivojen lataukseen. 

 

4.1 Viilennys ja jäähdytys ilmalämpöpumpulla 

Ilmalämpöpumpun käyttö tilojen jäähdytyksessä on yleisin ja tehokkain tapa. Poistettava ylilämpö siirretään 

yleensä ulkoilmaan. Yleensä jo asteen tai parin viilennys riittää tekemään sisäilman miellyttäväksi, koska huoneil-

masta poistuu samalla myös kosteutta. 

 

Jäähdytystarpeen hallinnassa huomioitava seuraavat: 

• Mikäli jäähdytyksen keräämää lämpöenergiaa ei kerätä talteen, avainsana on tarpeenmukainen ja maltil-

linen käyttö.  

• Mikäli huonetilassa on käyttöä vain ajoittain, tulee laitetta käyttää jäähdytykseen vain todellisen tarpeen 

mukaan.  

• Kun rakennuksessa/tilassa ei oleskella, pumppu tulee laittaa pois päältä.  

• Älä anna auringon paistaa suoraan ikkunoista huoneeseen, kun on jäähdytystarvetta. Käytä muun muassa 

markiiseja, verhoja tai sälekaihtimia.  

• Huoneen jäähdyttäminen kestää kauemmin, 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). 

 

4.2 Viilennys kaukojäähdytyksellä 

Muutamissa kaupungeissa rajatuissa kaupunginosissa on saatavissa kaukolämmön yhteydessä kaukojäähdytyk-

selle liittymä. Kaukojäähdytysputkistoissa kiertää kylmä vesi, joka vastaanottaa rakennuksesta lämpöenergiaa 

(käänteinen kaukolämmölle). Kerrostaloissa, joissa kaukojäähdytys on käytössä, tiloja jäähdyttävät yleensä puhal-

linkonvektorit, jotka toiminnaltaan muistuttavat ilmalämpöpumpun sisäyksikköä. Kaukojäähdytys hyödynnetään 

kaukolämpölaitoksista hyvin, joten kaukojäähdytyksen käyttöä ei tarvitse rajoittaa ympäristönäkökulmasta. Kau-

kojäähdytys on kuitenkin käyttäjälle maksullista, joka on syytä muistaa sen käytössä. 
 

4.3 Viilennys lämpökaivon avulla maalämpöpumpun yhteydessä 

Kytkennästä riippuen lämpimän poistoilman lämpöenergiaa joko siirretään lämmönkeruuputkiston avulla kaivoon 

tai lämmitetään saman putkiston paluupuolta, joka parantaa maalämpöpumpun lämpökerrointa ja antotehoa. 
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Viileyttä voidaan jakaa erillisten puhallinkonvektoreiden, jäähdytyspalkkien, lattiaputkiston, kattoradiaattoreiden 

tai koneellisen ilmanvaihdon kanavien kautta. Maakylmä on erittäin ympäristöystävällinen ja käyttökustannuksil-

taan edullinen tapa viilentää sisätiloja.  
 

4.4 Viilennys vesistöputkistolla maalämpöpumpun yhteydessä 

Vesistön pohjan matalaa lämpötilatasoa voidaan hyödyntää viilennyksessä mutta tällöin poistoilman viilennys-

patterikytkentä kannattaa tehdä saman vesistöstä palaavan putkiston puolelle, joka parantaa maalämpöpumpun 

lämpökerrointa ja antotehoa. Avovesistöön siirretty lämpö ei varastoidu vaan häviää ympäristöönsä. 

 

4.5 Aktiivinen viilennys maalämpöpumpulla 

Maalämpöpumppua voidaan käyttää aktiiviseen viilennykseen kompressorilla, etenkin kun lämpöä voidaan siirtää 

riittävästi rakennuksen muihin tarpeisiin, kuten käyttöveteen. Silloin, kun lämpöä ei voida varastoida, se yleensä 

siirretään ilmaan erillisten puhaltimien avulla. Jos passiivinen viilennys ei riitä ja tarvitaan koneellista jäähdytystä, 

jotkin lämpöpumppuvalmistajat mahdollistavat jäähdytyksen tekemisen kompressorin avulla, jolloin lämmityspiiri 

ja keruupiiri käännetään vaihtoventtiilien avulla toisinpäin. Tämän mahdollistaminen vaatii automatiikalta eri-

tyistä osaamista. Aktiivisessa viilennyksessä viileys jaetaan sisätiloihin samoin kuin lämpökaivojen viileyttä hyö-

dynnettäessä. 

 

4.6 Aktiivinen viilennys ilma/vesilämpöpumpulla 

Ilma/vesilämpöpumppua voidaan käyttää myös aktiiviseen viilennykseen kompressorilla kylmäpiirin kiertosuun-

taa vaihtamalla. Lämpöä ei voida varastoida vaan se siirtyy ilmaan lämpöpumpun ulkoyksikössä. Aktiivisessa vii-

lennyksessä viileys jaetaan sisätiloihin samoin kuin lämpökaivojen viileyttä hyödynnettäessä. 
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5 Ilmalämpöpumppu (sähkö- ja öljylämmityskohteet) 

Lämmityskäytössä ilmalämpöpumppu hyödyntää ulkoilman sisältämää lämpöenergiaa. Pumpussa on kaksi läm-

mönvaihdinta: höyrystin ja lauhdutin. Höyrystimessä lämpöä siirtyy ulkoilmasta kylmäaineeseen ja lauhduttimessa 

kylmäaineesta huoneilmaan. Kylmäaine liikkuu höyrystimen ja lauhduttimen välillä kompressorin avulla. 

Ilmalämpöpumppua voidaan käyttää myös jäähdytykseen. Jäähdytyskäytössä pumppu toimii päinvastoin, eli 

se siirtää lämpöenergiaa huoneilmasta ulkoilmaan. Pumpun käyttäminen jäähdytykseen lisää rakennuksen ener-

giankulutusta ja syö osaltaan niitä säästöjä, joita lämmityskäytössä on saatu talven aikana. Tästä syystä jäähdytys-

toimintoa kannattaa käyttää vain kohtuudella ja todelliseen tarpeeseen. 

Suomen talviolot asettavat erityisiä vaatimuksia ilmalämpöpumpun toiminnalle. Joissakin malleissa on jo teh-

taalla otettu huomioon alhainen käyttölämpötila. Markkinoilla voi olla laitteita, jotka on suunniteltu erilaisiin oloi-

hin.  

Yleensä lämpöpumppu on tukilämmitysmuoto varsinaiselle lämmitysmuodolle kuten esimerkiksi sähkö- tai 

öljylämmitykselle, joiden lämmönjakona toimii yleensä patteri-, lattia tai kattolämmitys. Jos muu lämmitysjärjes-

telmä on päällä samanaikaisesti, aseta varsinaisen lämmitysjärjestelmän sisälämpötilan asetusarvo 2–4 astetta 

ilmalämpöpumpun asetusarvoa matalammalle esimerkiksi patteritermostaatit 17–19 °C, lämpöpumppu 21 °C. Jos 

on mahdollista, alenna muun lämmitysjärjestelmän päivälämpötila-asetuksia.  
 

 

 

Kuva 5 Kuvassa ilmalämpöpumpun sisäyksikkö. 
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Paras hyöty ilmalämpöpumpusta saadaan rakennuksessa, jossa on suora sähkölämmitys ja avara pohjaratkaisu. 

Laite on hyvä lisälämmitin myös vesikiertoisiin sähkölämmitys- tai öljylämmitysrakennuksiin, mutta silloin oikea 

käyttö lämmitysjärjestelmän rinnalla korostuu. Hyviä sovelluksia ovat muun muassa päiväkodit, koululuokat ja 

toimistot, joissa tilaa saadaan samalla laitteella myös viilennettyä. Ilmalämpöpumppu soveltuu melko hyvin myös 

huonekohtaisesti lämmittimeksi erityisesti sellaisissa tiloissa, joissa tarvitaan usein myös huonekohtaista jäähdy-

tystä. 

Ilmalämpöpumppu ei yleensä sovellu rakennuksen ainoaksi lämmityslaitteeksi, koska sen tuottama lämpö-

energia vähenee pakkasten kiristyessä ja lämpötila ei yleensä leviä riittävästi kaikkiin tiloihin. Lämpöpumppu toimii 

sitä tehokkaammin, mitä pienempi lämpötilaero sisä- ja ulkoilman välillä on. Tasokas lämpöpumppu voi riittää 

ainoaksi huonelämmittimeksi leudon talven aikana mutta lämpöpumppu tarvitsee myös itsenäisen varalämmitys-

muodon, joka käynnistyy termostaatin ohjaamana tarvittaessa. Tyypillisimmin varalämmitys tapahtuu sähköläm-

mittimellä. 

VTT on vuonna 2016 julkaissut raportin koskien ilmalämpöpumppujen vaikutusta energiankulutukseen pien-

taloissa. Tutkimus hyödyntää apuna muun muassa ilmalämpöpumppujen mittaustuloksia ja esittää erilaisia ske-

naarioita simulaatiotyökalun laskemina tuloksina. Raportti sisältää paljon havainnollisia kuvaajia aiheesta. Raportti 

on julkaistu osoitteessa http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/t262.pdf. 

 
Lue lisää Motivan julkaisemasta Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö -oppaasta osoitteesta 
https://www.motiva.fi/files/6794/Ilmalampopumpun_energiataloudellinen_kaytto.pdf. 

 

 

 

Kuva 6 Kuvassa ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö. 
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5.1 Ilmalämpöpumpun lämmöntuotanto 

Laitteesta riippuen noin -25 asteen pakkasilla, uusi pumppumalli tuottaa lämpöä enää COP* 1–2:n verran lait-

teesta riippuen. Parhaimmat laitteet toimivat jopa -30 asteen pakkasella, jolloin lämpökerroin on hieman yli 1. 

Kovilla pakkasilla laitteen antoteho on heikoimmillaan.  

 

5.2 Ilmalämpöpumpun hankinta 

Harkitse valintakriteereitä, kun valitset ilmalämpöpumppua. Tärkeintä on valita oikean tehoinen laite ja sijoittaa 

se toiminnan kannalta parhaaseen paikkaan. Mikäli oikean laitteen ja sijoituspaikan valinta on vaikeaa, kannat-

taa ottaa yhteys asentajaan tai myyjäliikkeeseen. Hanki ilmalämpöpumppu, jonka toimivuus on testattu pohjois-

maisissa oloissa luotettavasti.  

 

Ilmalämpöpumpun hankinnassa tulee huomioida seuraavia asioita: 

• Vertaa laitteiden takuuaikaa ja takuun sisältöä keskenään. 

• Vertaa laitteiden COP-arvoja keskenään erilaisissa lämpötilaolosuhteissa. Kun ulkona on +7 lämpöker-

roin COP on noin puolet korkeampi kuin -20 asteen lämpötilassa. 

• Vertaa laitteiden #SCOP-arvoja keskenään. Ole tarkkana, että vertailet keskenään saman ilmastovyöhyk-

keen SCOP-arvoja. Pakollisena energiamerkissä on ilmoitettava vain Keski-Euroopan vertailupaikkakun-

nan arvo, joka on useimmiten ainoa energiamerkissä ilmoitettu SCOP-arvo. Pohjoisimman vertailupaik-

kakunnan Helsingin olosuhteissa SCOP-arvo on heikompi kuin Keski-Euroopan (Strasbourg-arvo) ja Poh-

joisemmassa Suomessa SCOP-arvo on Helsingin SCOP-arvoa heikompi. Myös ilmalämpöpumpun anto-

teho laskee lämpökertoimen laskiessa. 

• Tarkista myyjältä laitteen lämpökerroin, antoteho ja toimivuus kovilla pakkasilla, parhaimmat uudet lait-

teet toimivat jopa -30 asteen pakkasella sähkölämmitystä kannattavammin. 

• Hanki ilmalämpöpumppu asennettuna. Näin et jää pumpun toimittajan ja asentajan vastuuerimielisyyk-

sien uhriksi vika- tai neuvotapauksessa.  

• Tee asennuksesta kirjallinen sopimus. 

• Vaadi takuutapauksia sekä huoltoa varten yhteystiedot kirjallisina. Selvitä, mitä takuu koskee: kompres-

soria, laitetta, takuutyötä. 

• Vaadi asentajalta käyttöönottopöytäkirja, käyttöönotto–opastus pumpulle ja järjestelmälle osana talosi 

lämmitysjärjestelmää. Käy läpi myös laitteen suodatusominaisuudet, niiden huollon tarve ja ohjeet sekä 

jäähdytyksen toiminta ja energiankulutus. 

• Varmista pumpun asentajan pätevyys (EUCERT tai vastaava). Pumpun saa asentaa vain sellainen asen-

taja tai yritys, jolla on kylmäainepätevyys ja sähköpätevyys (tukes.fi). Listan EUCERT-sertifioiduista asen-

tajista löydät osoitteesta http://www.sulpu.fi/laatumerkit-ja-sertifikaatit. 

• Valitse luotettava myyjä. Hanki ilmalämpöpumppu teknisesti osaavasta ja taloudellisesti vakaasta yrityk-

sestä. 

 

Tarkempia ohjeita ilmalämpöpumpun hankinnasta saat esimerkiksi Kuluttajaviraston osto-oppaasta.  

Lue lisää: https://kuluttaja.fi/artikkelit/ostajan-opas-ilmalampopumput/ 

 

https://kuluttaja.fi/artikkelit/ostajan-opas-ilmalampopumput/
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5.3 Ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön sijoittamien 

Asentajan ja käyttäjän on hyvä käydä läpi sijoituspaikkaan vaikuttavat tekijät ennen asentamista. Harkitse sijoitus-

paikka huolella, sillä väärällä sijoituksella voidaan pilata hyvän laitteen ja sen ominaisuudet. Hyvä sijoituspaikkoja 

sisäyksikölle on tyypillisesti avaran tilan seinusta. Myös ilman leviämismahdollisuus muihin huonetiloihin kannat-

taa huomioida.  

Ulkoyksikön sijoittamisessa on huomioitava lämmityskäytössä syntyvä kondenssivesi, joka jäätyy talvioloissa 

laitteen alle, mikäli sitä ei hallitusti johdeta esimerkiksi sadevesiviemäriin. Sisäyksikössä jäähdytyksessä syntyvä 

kondenssivesi johdetaan vastaavasti joko talon viemäröintiin tai ulos rakennuksesta. 

 

5.4 Ilmalämpöpumppuinvestoinnin kannattavuus  

Mallisarjojen pienimmät ilmalämpöpumput sopivat usein esimerkiksi suorasähkölämmitteisiin rivitaloasuntoihin. 

Laitteen toiminnalla ja oikealla asennuksella on suuri merkitys tulevaisuuden säästöihin. On myös huomattava, 

että uusillakin laitteilla on merkittäviä keskinäisiä tehokkuuseroja hyötysuhteissa.  

VTT on vuonna 2016 julkaissut raportin koskien ilmalämpöpumppujen vaikutusta energiankulutukseen pien-

taloissa. Tutkimus hyödyntää apuna muun muassa ilmalämpöpumppujen mittaustuloksia ja esittää erilaisia ske-

naarioita simulaatio-työkalun laskemina tuloksina. Raportti sisältää paljon havainnollisia kuvaajia aiheesta.  

Raportti on julkaistu osoitteessa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/t262.pdf. 
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6 Ilma-vesilämpöpumppu vesikiertoisen sähkölämmityksen yh-
teyteen 

Ilma-vesilämpöpumppu toimii erinomaisesti matalalämpöisen lämmönjakojärjestelmän yhteydessä. Paras vaihto-

ehto on vesikiertoinen lattialämmitys, mutta järjestelmään voidaan kytkeä myös vesipatterit tai ilmakonvektorit. 

Ilmakiertoinen lattialämmitys tai ilmalämmityskanavisto liitetään järjestelmään erillisen lämmönvaihtimen kautta. 

Vanhassa rakennuksessa ilma-vesilämpöpumpun voi kytkeä olemassa olevan lämmitysjärjestelmän tueksi. 

Tällöin esimerkiksi öljykattila lämmittää rakennuksen kaikkein kylmimmillä keleillä ja tarvittaessa tukee ilma-vesi-

lämpöpumppua. 

Ilma-vesilämpöpumppu koostuu ulko- ja sisäyksiköistä. Laitteita on kahta perustyyppiä: Split-laitteissa ul-

koyksikkö sisältää lämpöä keräävän höyrystimen ja kompressorin. Niin sanotussa monoblock-ulkoyksiköissä on 

myös lämpöä luovuttava lauhdutin. Split-laitteen lauhdutin on sisällä joko erillisenä tai yhdessä ohjausjärjestelmän 

kanssa. Monoblock-laitteissa sisäyksikkönä toimii ohjainyksikkö. Molemmissa tyypeissä pientalokäytössä on usein 

sisäyksikössä valmiiksi vesivaraaja. Lisäksi myynnissä on pientalokäyttöön tarkoitettuja malleja, joissa koko lait-

teisto asennetaan sisätiloihin. Tällöin ulkoseinään täytyy tehdä ilmanottoja varten poistoaukot. Sisälle asennetta-

vien ilma-vesilämpöpumppujen asentamisessa tulee erityisen tarkasti noudattaa valmistajan ohjeita.  

 

 

 

Kuva 7 Kuvassa ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö. 
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Kuva 8 Kuvassa ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö. 

 

6.1 Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän suunnittelu 

Huolellinen suunnittelu ja ammattitaitoinen asennus ovat hyvin toimivan lämpöpumppujärjestelmän edellytyksiä. 

Rakennuksen vuotuinen energiankulutus ja lämpimän käyttöveden tuottamisessa antavat pohjan ilma-vesilämpö-

pumpun mitoitukselle. Koska ilma-vesilämpöpumppu ei kykene kattamaan lämmitystehon tarvetta mitoitusolo-

suhteita lähestyttäessä, tulee lämmitysjärjestelmässä olla lisäksi muu lämmitystapa, esimerkiksi öljy- tai sähkökat-

tila. 

Ulkoilman ja lämmönjakoverkoston lämpötilat vaikuttavat huomattavasti ilma-vesilämpöpumppujen hyöty-

suhteeseen ja lämpötehoon. Ilma-vesilämpöpumpun hyötysuhde huononee samaa tahtia olosuhteiden kylmene-

misen kanssa.  
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6.2 Ilma-vesilämpöpumpun hankinta ja mitoittaminen 

Kun lämmitystarve on suurimmillaan, ilma-vesilämpöpumpun hyötysuhde on heikoimmillaan. Pakkasten kiristy-

essä tarvitaan myös lämpimämpää lämmitysvettä kuin lauhan sään vallitessa. Se saattaa muodostua monille lai-

temalleille 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 tehokkaampaa. Laite tuot-

taa noin puolet vähemmän tehoa -20 °C asteessa kuin +7 °C asteessa. Jos laite on teholtaan liian pieni, tukilämmi-

tys joudutaan aloittamaan aiemmin mitä käyttöolosuhteet pakottaisivat tekemään. Toisaalta, jos laite on liian 

suuri, laite joutuu käymään hyvin lyhyitä käyttöjaksoja erityisesti kesäaikana. Se heikentää lämpökerrointa. 

 

6.3 Ilma-vesilämpöpumpun hankintaohjeet 

• Vertaa laitteiden takuuaikaa ja takuun sisältöä keskenään. 

• Vertaa laitteiden COP-arvoja keskenään erilaisissa lämpötilaolosuhteissa. Kun ulkona on +7 lämpöker-

roin COP on noin puolet korkeampi kuin -20 asteen lämpötilassa. 

• Ota selvää rakennuksen lämmönjakoverkon lämpötilatasoista kovemmilla pakkasilla. 

• Vertaa laitteiden kompressorin tuottamaa maksimilämpötilaa keskenään. 

• Vertaa laitteiden suorituskykyä: huomioi erityisesti energiamerkinnän dokumenteista saatava vuosiläm-

pökerroin SCOP kylmässä ilmastossa, joka myyjän on kyettävä esittämään lain mukaan. Ole tarkkana, 

että vertailet keskenään saman ilmastovyöhykkeen SCOP-arvoja. Värillisessä energiamerkissä on ilmoi-

tettuna vain Keski-Euroopan vertailupaikkakunnan energialuokka (esim. A++), mutta merkinnän doku-

menteista löytyy myös pohjoisen vertailupaikkakunnan Helsingin olosuhteiden energiatehokkuuskeroin. 

Se on heikompi kuin Keski-Euroopan (Strasbourg-arvo). Vastaavasti pohjoisemmassa Suomessa energia-

tehokkuus on Helsingin arvoa heikompi, sillä kylmässä ilmasta kerättävää ilmaisenergiaa on vähemmän. 

• Tarkista myyjältä laitteen lämpökerroin, antoteho ja toimivuus kovilla pakkasilla. 

• Valitse teknisesti osaava ja taloudellisesti vakaa laitteiston myyjä (www.ytj.fi). 

• Hanki ilma-vesilämpöpumppu asennettuna vastuuerimielisyyksien välttämiseksi. 

• Selvitä takuuaika ja 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-ohjeet. 

• Varmista, että asentajalla on kylmäaine- ja sähköpätevyydet (tukes.fi). Listan EUCERT-sertifioiduista 

asentajista löydät osoitteesta www.sulpu.fi/laatumerkit-ja-sertifikaatit. 

 

6.4 Ilmavesi-lämpöpumpun ulko- ja sisäyksikön sijoittamien 

• Ulkoyksikkö ei saa jäädä talvella lumen alle. Noudata valmistajan ohjetta asennuskorkeutta valittaessa.  

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

huoltamaan. 

• Ota huomioon kondenssiveden poistaminen. Ulkoyksiköstä valuva vesi jäätyy talviolosuhteissa.  

• Ulkoyksikköä ei saa suojata ylimääräisillä kehikoilla. Ne rajoittavat ilman liikettä, haittaavat pumpun toi-

mintaa ja heikentävät sen hyötysuhdetta. 

http://www.sulpu.fi/laatumerkit-ja-sertifikaatit
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• Isompien ilma-vesilämpöpumppujen ulkoyksikkö asennetaan maan päälle tehdyn, tukevan ja vaakasuo-

ran perustuksen päälle. 

• Pienemmän ulkoyksikön voi kiinnittää myös seinään. Seinäkiinnityksen on oltava tukeva ja sellainen, 

ettei rakenteisiin tule runkoääniä. 

• Noudata valmistajan ohjeita suojaetäisyyksissä rakenteisiin. 

• Tiheällä asuinalueella ulkoyksikköä ei tule asentaa lähellä naapuritaloa sijaitsevalle seinälle  

• Sisäyksikön voi sijoittaa esimerkiksi tekniseen tilaan tai kodinhoitohuoneeseen. Tilassa täytyy olla lattia-

kaivo. 

• Huolehdi, että sisäyksikköä pääsee helposti huoltamaan. 

 

6.5 Ammattitaitoinen asennus varmistaa tehokkaan toiminnan 

Saneerauskohteissa ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän asentaminen vaatii järjestelmän tuntevaa asentajaa ja 

putkiasentajaa, koska osa järjestelmistä kytketään olemassa olevan lämmitysvesivaraajan tai öljykattialan yhtey-

teen. Mikäli virheitä tehdään kytkennöissä, on vaarana tehoton toiminta. 

Ilma-vesilämpöpumpulla tuotettu lämmitys- ja käyttövesi on yleensä enintään +50–60 °C asteista, joskin 

kovien pakkasten aikana lämmöntuottokyky voi painua selvästikin alle 50 °C asteeseen ja samalla laitteen hyöty-

suhde jopa lähes sähkölämmityksen tasolle. Pääsääntöisesti tarvittava loppulämpö joudutaan tuottamaan vesi-

varaajan sähkövastuksella tai muulla, erillisellä lämmönkehittimellä, kuten esimerkiksi öljykattilalla. Kahta komp-

ressoria käyttävällä ilma-vesilämpöpumpulla vesi voidaan lämmittää jopa 70–80 °C asteeseen saakka.  
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7 Maalämpöpumppu 

Maalämpöpumppujärjestelmä tulee suunnitella kokonaisuutena. Huolellinen suunnittelu ja ammattitaitoinen 

asennus ovat hyvin toimivan maalämpöpumppujärjestelmän edellytyksiä. Myös lämmönkeruupiirin, lämmönja-

koverkoston ja lämpimän veden tuoton mitoittaminen vaikuttavat järjestelmän tehokkuuteen. 

 

7.1 Miten maalämpöjärjestelmä toimii? 

Maalämpöjärjestelmä käyttää hyväkseen maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Koska 

maaperän lämpötila on alhainen, täytyy talteen kerätyn energian lämpötila nostaa rakennuksen lämmityksen tar-

vitsemalle tasolle. Lämpöpumpussa se tapahtuu kompressorin avulla. Maalämpöjärjestelmä muistuttaakin jääkaa-

pin toimintaa. Maaperä on kuin jääkaapin sisätila, josta lämpöä pumpataan talon lämmitysjärjestelmään ja lämpi-

mään käyttöveteen. Kompressorin ohella maalämpöpumpun keskeisiä osia ovat paisuntaventtiili ja kaksi lämmön-

vaihdinta: höyrystin ja lauhdutin. Höyrystin siirtää lämpöä lämmönkeruupiiristä lämpöpumpun kylmäaineeseen. 

Lauhdutin siirtää lämpöä edelleen lämmönjakojärjestelmään. 

Lämpö kerätään maaperästä, kalliosta tai vesistöstä. Useimmiten lämmönkeruu toteutetaan kallioon pora-

tulla lämpökaivolla. Lämmönkeruuputkisto voi olla myös maassa vaakatasossa routarajan alapuolelle asennetulla 

vaakaputkituksella tai vesistön pohjaan ankkuroituna. Maasta kerätyn energia lisäksi voidaan kerätä jätelämpöä, 

esimerkiksi poistoilmasta tai jätevedestä. Putkiston mitoittaminen ja asentaminen pitää jättää alan asiantuntijan 

tehtäväksi. 

 

Lue lisää aiheesta näiltä sivuilta: 

Energiatehokaskoti sivujen Maalämpöpumppu-osiosta 

http://energiatehokaskoti.fi/suunnittelu/talotekniikan_suunnittelu/lammitys/lampopumput/maalampo-

pumppu 

Ympäristöministeriön vuonna 2013 julkaisema päivitetty lämpökaivo-opas 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40953/YO_2013.pdf?sequence=4 

Poratekin normikaivo-opas 
http://poratek.fi/normikaivot-ja-poraukset/normilampokaivo/normilampokaivon-kriteerit/ 

Geologian tutkimuskeskus GTK on julkaissut karttapalvelun, jossa voi tutkia alueellista maaperä- tai kallio-
koostumusta http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html 

 

  

http://energiatehokaskoti.fi/suunnittelu/talotekniikan_suunnittelu/lammitys/lampopumput/maalampopumppu
http://energiatehokaskoti.fi/suunnittelu/talotekniikan_suunnittelu/lammitys/lampopumput/maalampopumppu
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40953/YO_2013.pdf?sequence=4
http://poratek.fi/normikaivot-ja-poraukset/normilampokaivo/normilampokaivon-kriteerit/
http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html
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Kuva 10 Kuvassa suuria maalämpöyksiköitä sekä vesivaraaja. 

 

7.2 Maalämpöpumpun hankinta 

Maalämpöpumppu mitoitetaan joko täysitehoiseksi tai osatehoiseksi suhteessa huipputehontarpeeseen 

Rakennuksen tilojen ja käyttöveden lämmityksen vaatima vuotuinen energiamäärä mitoittaa lämmönkeruupiirin 

ja antaa suuntaa lämpöpumpun tarvitsemalle teholle. Lämmönkeruuputkisto kannattaa kuitenkin mitoittaa hiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Maalämpöpumpun hankinta 

Maalämpöpumppu mitoitetaan joko täysitehoiseksi tai osatehoiseksi suhteessa huipputehontarpeeseen. Raken-

nuksen tilojen ja käyttöveden lämmityksen vaatima vuotuinen energiamäärä mitoittaa lämmönkeruupiirin ja an-

taa suuntaa lämpöpumpun tarvitsemalle teholle. Lämmönkeruuputkisto kannattaa kuitenkin mitoittaa hieman 

suuremmaksi kuin sen laskennallinen minimitarve. Se nostaa lämmönkeruunesteen lämpötilaa ja lämpöpumpun 

hyötysuhdetta sekä vähentää lämpökaivoa käytettäessä kaivoveden jäätymisriskiä. 

Osateholle mitoitettu lämpöpumppu kattaa yleensä 60–80 % lämpötehon huipputarpeesta. Sen energian-

tuotto on 95–99 % vuotuisesta energiamäärästä. Tällöin loppuosa energiasta on järkevä tuottaa olemassa olevalla 

öljylämmityskattilalla, erityisesti suurten rakennuksien kohdalla. Jos lisätehon tarve on pieni, kannattaa harkita 

myös vesivaraajaan asennettujen portaittain kytkeytyvien sähkövastuksen käyttöä.  

Täysteholle mitoitettu lämpöpumppu kattaa kaiken energiantarpeen kovimmillakin pakkasilla ilman lisävas-

tuksia. Täystehomitoitettua lämpöpumppua mitoitettaessa pyritään kuitenkin välttämään liiallista pätkäkäyn-

tiä -5–5 ˚C lämpötiloissa, jolloin lämmitystarvetta on vuodessa merkittävin osa. Pätkäkäyntiä voidaan välttää joko 

useamman kylmäyksikön käytöllä tai invertteriohjatuilla kompressoriyksiköillä. 
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Kuva 9 Kuvassa suuria maalämpöyksiköitä sekä vesivaraaja. 
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7.4 Yleiset hankintaohjeet maalämpöpumpulle 

• Vertaa laitteiden takuuaikaa ja takuun sisältöä keskenään. 

• Vertaa laitteiden COP-arvoja keskenään erilaisissa lämpötilaolosuhteissa. Myös maaliuoskierto on hieman 

kylmempi talvella-keväällä kuin kesällä-syksyllä.  

• Ota selvää rakennuksen lämmönjakoverkon lämpötilatasoista kovemmilla pakkasilla. 

• Vertaa laitteiden suorituskykyä: huomioi erityisesti energiamerkinnän dokumenteista saatava vuosilämpö-

kerroin SCOP, joka myyjän on kyettävä esittämään lain mukaan. On suositeltavaa verrata energiatehok-

kuutta kylmässä ilmastossa, vaikka ilmaston lämpötilalla ei ole maalämpöpumpuissa suurta vaikutusta. Ole 

tarkkana, että vertailet keskenään saman ilmastovyöhykkeen SCOP-arvoja. Värillisessä energiamerkissä on 

ilmoitettuna vain Keski-Euroopan vertailupaikkakunnan energialuokka (esim. A++), mutta merkinnän doku-

menteista löytyy myös pohjoisen vertailupaikkakunnan, Helsingin, olosuhteiden energiatehokkuuskeroin. Se 

on heikompi kuin Keski-Euroopan (Strasbourg-arvo). Vastaavasti pohjoisemmassa Suomessa energiatehok-

kuus on Helsingin arvoa heikompi, sillä kylmässä ilmasta kerättävää ilmaisenergiaa on vähemmän. 

• Vertaa kompressorin tuottamaa maksimilämpötilaa eri laitteiden välillä. 

• Selvitä lämpimän veden tuotannon toiminta, etenkin, millä tavoin lämpimän veden kierron lämpötilatasot 

pystytään pitämään. 

• Valitse teknisesti osaava ja taloudellisesti vakaa laitteiston myyjä. 

• Hanki maalämpöpumppujärjestelmä asennettuna vastuuerimielisyyksien välttämiseksi. 

• Selvitä takuuaika ja 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-ohjeet. 

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

duista asentajista löydät osoitteesta http://www.sulpu.fi/laatumerkit-ja-sertifikaatit 

• Valitse teknisesti osaava ja taloudellisesti vakaa laitteiston myyjä. 

• Hanki maalämpöpumppu asennettuna vastuuerimielisyyksien välttämiseksi. 

• 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-ohjeet. 

• Varmista, että asentajalla on sähköpätevyydet (tukes.fi).  

• Listan EUCERT-sertifioiduista asentajista löydät osoitteesta http://www.sulpu.fi/laatumerkit-ja-sertifikaatit. 
 

7.5 Maalämpöpumpun viilennyskäyttö 

Maalämpöpumppua voidaan käyttää myös huonetilojen viilennykseen. Yleisin viilennystapa on johtaa lämmönke-

ruupiirin neste ilmanvaihtokoneeseen kytkettyyn jäähdytyspatteriin, joka viilentää tuloilmaa. 

Viilennyskäytössä huonetilojen lämpötilaa voidaan laskea vain asteella tai parilla. Samalla kuitenkin sisäilmankos-

teus vähenee ja ilma tuntuu selvästi miellyttävämmältä. 

 

 
  

http://www.sulpu.fi/laatumerkit-ja-sertifikaatit
http://www.sulpu.fi/laatumerkit-ja-sertifikaatit
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7.6 Yleisimpiä maalämpöpumpun asennuksen mittoja 

• Lämmönkeruuputkisto: useimmiten 40–50 mm:n paksuinen muoviputki, runkolinjat enimmillään jopa 400 

mm suurissa järjestelmissä 

• Vaakaputkisto: asennussyvyys noin 1 m, lämmönkeruupiirin pituus 300–500 m jos putken halkaisija on 40 

mm. Paksumpi putkihalkaisija sallii suuremman keruupiirin pituuden. Etäisyys viereiseen putkilenkkiin vähin-

tään 1,5 m. Pitkä yhtenäinen putkipiiri suhteessa putken halkaisijaan lisää virtausvastusta. Pitkät lämmönke-

ruupiirit voidaan jakaa useammaksi piiriksi.  

• Pystyputkisto: lämpökaivon maksimisyvyys useimmiten noin 200–300 m, suuremmissa kohteissa jopa 300 

metriä on yleinen poraussyvyys mutta se edellyttää paksumpaa keruuputkea tai tehokkaampaa maaliuos-

pumppua, koska virtausvastus kasvaa nopeasti putkipituutta kasvattaessa. Kaivon teräsputken ulkohalkaisija 

115–165 mm (nykyisin useimmiten 115–130 mm). Porareiän halkaisija voi rajoittaa keruuputken paksuuden 

40–45 mm paksuiseksi. Tarvittaessa jopa yli 500 metrin syvyinen kaivokin voi olla porausteknisesti mahdolli-

nen mutta keruuputken halkaisija ja virtausvastus on otettava mitoituksessa huomioon. Kustannusoptimaal-

lisuus on arvioitava/laskettava kohdekohtaisesti jossa huomioidaan vaihtoehtojen investointierot ja käyttö-

kustannuserot. Sinänsä syvässä kaivossa pohjaveden ja kiintokallion lämpötilataso on hieman korkeampi ja 

näin ollen suotuisampi maalämmölle. Pitkät lämmönkeruupiirit voidaan jakaa useammaksi putkipiiriksi (use-

ampi kaivo) tai kasvattaa putken halkaisijaa, jos se lämpökaivon halkaisijan puolesta on mahdollista. 

• Keruuputkisto vesistössä: veden syvyys oltava ainakin 3 m, betonipainot tulevat putken päälle muutaman 

metrin välein. Keruuputken halkaisija useimmiten 40–50 mm mutta voi olla sitä paksumpikin, jolloin putkipii-

rin pituus voi olla paljon suurempi. 
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Kuva 11 Kuvassa viilentävä tuloilmakanavisto on kondensioeristetty soluovieristeillä. 
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7.7 Energiakaivo lämmönlähteenä 

• Pohjavesialue ei automaattisesti poista mahdollisuutta asentaa maalämpöä. Kaivoa ei kuitenkin saa asentaa 

pohjavesialueelle, jotka on luokiteltu 1. ja 2. luokan pohjavesialueiksi. Toimenpidelupa-prosessi kestää keski-

määrin 1,5kk.2 Maalämpö voidaan asentaa myös pohjavesialueille tietyin rajoituksin, vaikka viimeinen päätös 

tuleekin aina kunnan viranomaisilta / ELY-keskukselta. Joissakin tapauksissa ELY-keskus on voinut antaa po-

rausluvan kumoten kunnan päätöksen.  

• 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 ylikuormitustilanteessa kaivo voi 

osittain jäätyä (putken ympärille muodostuu jääkerros). Jäätymisriski on pieni, kun kohteen lähtötiedot ja 

mitoitus on tehty oikein ja kaivon läpi kulkevat vesivirtaukset sulattavat usein lievän jääkerroksen pois ilman 

erillisiä toimia. 

 

 

 
 

 

Kuva 12 Kuvassa betoninen kaivonrengas asennettuna. Nykyisin 

yleisesti käytetyllä putkiliitoksien muovi-hitsausmenetelmällä ei 

ole huoltotarvetta. 

K
u

va
 S

am
i S

eu
n

a 



28 

 

 

 

7.8 Vesistö lämmönlähteenä 

• Vesistöasennuksen lupaprosessi voi kestää yli 6kk.2  

• Vesistöasennusta kannattaa harkita, jos etäisyys rakennuksesta vesistöön on alle 50 metriä eikä kaivuurei-

tille osu hankalaa maastoa ja suuria korkeuseroja. 

• Virtaavassa vedessä kuten joissa, veden virtaus ja jäiden mahdollinen paakkuuntuminen voi aiheuttaa put-

kistolle merkittävän vaurioriskin. Vesistön soveltuvuutta voi tiedustella myös paikalliselta ELY-keskukselta.  

• Vesialueen omistajan lupa tarvitaan putken asennukselle, jos putki ei kokonaisuudessaan ole oman vesialu-

een sisäpuolella. Silloinkin asiasta on syytä tiedottaa muita vesialueen osakkaita. 

• Huolehdi, että asennussyvyys putken kohdalla on riittävä. Muuten keruuputki voi ruveta jäädyttämään put-

kea ympäröivää vettä, mikä heikentää hyötysuhdetta. 

• Vedestä tuleva putki on lämpöeristettävä rantaviivasta rakennukseen asti, jotta kerättyä lämpöä ei menisi 

hukkaan. 

• Merkitse keruuputkisto selkeästi, etteivät esimerkiksi ankkuroivat veneet vaurioittaisi sitä. 

Kuva 13 Kuva muovisesta kaivonrenkaasta, joka on nykyisin yleisin. Kaivannossa punainen varoitusteippi, joihin on 

tyypillisesti liitetty metallilankaa, jonka avulla siirtolinjan tarkka sijainti voidaan jälkikäteen selvittää metallinpaljas-

timella. 
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• Maalämmön vesistöasennus vesitaloushanke, jota koskee vesilaki (587/2011). Voi aiheuttaa lyhytaikaista 

samentumista ja ravinteiden vapautumista. Estävät veneiden ankkuroinnin ja voivat vaikeuttaa kalastusta. 

Estävät ruoppaamisen.2 

• Voi vaikuttaa pienen järven happi- ja lämpötalouteen. Vaatii suostumuksen vesialueen omistajalta ja lähi-

naapureilta tai luvan aluehallintovirastolta. Tarvittaessa pyydettävä lausunto kunnan ympäristösuojeluviran-

omaiselta tai ELY-keskukselta.2 
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8 Poistoilmalämpöpumput 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Tämä poistoilmalämpöpumppuja koskeva oheistus perustuu Kiinteistöliiton julkaisemaan PILP-ohjeeseen. 

Kyseisen PILP-oppaan suora linkki https://issuu.com/kiinteistoliitto/docs/pilp-ohje_2017_kiinteist__liitto. 

 

Poistoilmasta talteen otettua lämpöä on mahdollista hyödyntää lämpöpumpun avulla rakennuksen tilojen lämmi-

tyksessä (lämmitysverkostoon menevän veden) ja lämpimän käyttöveden valmistuksessa. PILP-järjestelmässä 

poistoilman lämpö lämmittää lämmönkeruuputkistossa kiertävää nestettä muutamia asteita, jolloin poistoilma 

jäähtyy suuruusluokaltaan lämpötilasta 21 °C lämpötilaan 5 °C. Lämpöpumput hyödyntävät lämmenneen ke-

ruunesteen lämmön tilojen ja/tai käyttöveden lämmittämiseen. Toimiakseen lämpöpumppujärjestelmä tarvitsee 

sähköä muun muassa kompressorien käyttöä varten.  

Poistoilmalämpöpumppuratkaisu tarvitsee aina rinnallaan toisen lämmöntuottojärjestelmän, koska poistoil-

man lämmöllä ei pystytä kattamaan vuositasolla koko rakennuksen lämmöntarvetta. Tyypillisesti tämä on ole-

massa oleva ratkaisu, esimerkiksi kaukolämpö tai maalämpö.1 

Kuva 14 Tyypillisen 1960–1980-luvun kerrostalon lämpöenergiatase. 
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https://issuu.com/kiinteistoliitto/docs/pilp-ohje_2017_kiinteist__liitto


31 

 

 

 

8.1 PILP-järjestelmä teknisesti soveltuminen kerrostaloihin 

PILP-järjestelmän hankinta on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Tiettyjen teknisten perusreunaehtojen tulisi to-

teutua, jotta järjestelmä olisi mahdollista toteuttaa teknis-taloudellisesti järkevästi.  

 

Näitä ovat 

• koneellinen poistoilmanvaihto 

• vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä 

• useimmiten vähintään 3-kerroksinen kerrostalo ja 15–25 asuntoa 

• lämpöpumppujärjestelmälle sopivat lämmitys-/patteriverkoston lämpötilatasot kovimmilla pakka-

silla.1 

Teknisesti PILP-järjestelmä voidaan toteuttaa, vaikka taloyhtiö koostuisi useammasta kerrostalosta ja lämmönja-

kohuone sijaitsee niistä vain yhdessä. Poistopuhallin tai -puhaltimet voivat sijaita niin vesikatolla, puhallinhuo-

neessa kuin ullakollakin. Tyypillisesti yhden puhaltimen ilmavirran tulisi olla vähintään 250–500 litraa sekunnissa. 

Lämmitysverkoston lämpötilatasojen kannalta oleellisinta on esimerkiksi pattereilta palaavan veden lämpötila, 

jonka tulisi olla mielellään alle 55 °C kovimmilla pakkasilla. 

Esimerkki PILP-järjestelmälle erityisen hyvin soveltuvasta kohteesta on yksirappuinen, 3–6 kerroksinen ker-

rostalo, jossa koneellinen poistoilmanvaihto on toteutettu yhdellä puhaltimella.1 

 

K
u

va
 T

al
o

yh
ti

ö
n

 e
n

er
gi

ak
ir

ja
, 2

0
1

1
 

Kuva 15 Kuva PILP-ratkaisun periaatekuva. 
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8.2 Vaikutukset taloyhtiön energiankäyttöön 

Vaikutukset energiankäyttöön, asumiskustannuksiin ja arvio taloudellisesta kannattavuudesta on aina tehtävä ta-

pauskohtaisesti. PILP-järjestelmän hankinta lisää aina myös sekä sähköenergian kulutusta että sähkötehon tar-

vetta. Tämä on otettava huomioon pohdittaessa, suunniteltaessa ja toteutettaessa PILP-järjestelmää. 

Lämmityskustannusten aleneminen on täysin riippuvainen sähkön ja korvattavan energianmuodon, esimerkiksi 

kaukolämmön, hinnoista ja hinnoittelumalleista. Taloudellisen kannattavuuden vuoksi tavoitteena tulisi olla läm-

mityskustannusten aleneminen vähintään 30 prosentilla. Toteutetuissa kohteissa lämmityskustannusten alenemi-

nen on vaihdellut 10 ja 40 prosentin välillä, kun huomioon otetaan myös lämpöpumppujärjestelmän sähkönkäyttö 

ja todelliset hinnoittelumallit. 

Hyvin toteutetuissa kohteissa PILP-järjestelmä on vähentänyt kaukolämmön kulutusta noin 50 prosenttia 

megawattitunneissa laskettaessa. Hyvin toimiva järjestelmä alentaa myös lämmityksen huipputehon tarvetta. To-

teutetuissa kohteissa kaukolämmön tehomaksun perusteena oleva teho tai vesivirta on alentunut tyypillisesti 10-

30 prosenttia. Vaikutukset ovat olleet siis hyvin taloyhtiökohtaisia, eikä tehon tai vesivirran aleneminen ole vält-

tämättä suhteellisesti yhtä suurta kuin muutos ostettavassa kaukolämpöenergiassa. Suunnittelussa onkin otettava 

huomioon kaukolämmön ja sähkön hinnoittelumallien vaikutus järjestelmän tekniseen toteutetukseen.1 

 

8.3 Huomioitavaa poistoilmalämpöpumpun hankinnassa 

Hankesuunnittelijan tekijän huomioitava: 

• tehdyt rakennuksen korjaukset ja arvio tulevista korjaustarpeista (PTS, korjausohjelma) ja niiden 

mahdollisista vaikutuksista energian- ja vedenkäyttöön 

• nykyisen lämmitysjärjestelmän kuvaus, toiminta ja kunto, ml. lämpimän käyttöveden järjestelmä 

• ilmanvaihdon toiminta ja ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus ja kunto (hormien/kanaviston kunto, pu-

haltimien kunto ja palvelualueet, ilmanvaihdon ohjaus ja käyntiajat, korvausilmaratkaisut) 

• lämmitysverkoston suunnitellut ja mitatut toimintalämpötilat 

• lämpimän käyttövesijärjestelmän toimintalämpötilat 

• suunnitellut ja mitatut puhallinkohtaiset poistoilmavirrat ottaen huomioon mahdolliset ilmanvaih-

don tehostukset 

• sähköjärjestelmän kuvaus ja kunto (sähköpääkeskus, sulakkeet, syöttökaapeli, mahdollisen läm-

mönjakohuoneen jako-/ryhmäkeskuksen tiedot) 

• yläpohjan/vesikaton kunto ja kuormankantokyky  

• tilavaraukset järjestelmälle (putkistot, kanavistot, lämpöpumput, varaajat, LTO-laite/laitteet (läm-

mönsiirtimet), sähkösyötöt, anturijohdotukset) 

• mahdolliset olemassa olevien rakenteiden ja lämmöneristeiden haitta-aineet, esim. asbesti (tehdyt 

haitta-ainekartoitukset).1 
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9 Termejä 

Lämpökuorma (sisäinen) 

Kaikki sähkölaitteet, ihmiset ja eläimet tuottavat lämpöä ja sisällä ollessa lämpö nostaa myös sisälämpötilaa. Jos 

esim. televisio kuluttaa sähköä 100w teholla, se tuottaa 100w lämpötehoa ympäristöönsä. 

 

Lämpökuorma (ulkoinen) 

Auringon säteily keskikesällä tuottaa noin 1 kilowatin lämpötehon kohtisuoralle neliömetrin kokoiselle 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 olosuhteissa. Esim. lämpökerroin kolme vastaa 300 

% lämpöä suhteessa laitteen kuluttamaan sähköön. 

Saman lämpöpumpun vuotuinen lämpökerroin voi vaihdella suuresti eri kohteiden ja olosuhteiden mukaan. 

Maalämpöpumpuilla lämpökerroin ilmoitetaan yleensä olosuhteissa: maaliuos 0/-3 astetta ja lämmönjako +35 

°C. Lämmönjako ilmoitetaan usein erikseen lisäksi +50 °C lämpötilatasolla. Ilma-vesilämpöpumpuilla ja ilmaläm-

pöpumpuilla ulkolämpötilana käytetään +7 °C. Ilma-vesilämpöpumpun lämmönluovutus ilmoitetaan yleensä olo-

suhteissa +35 °C.  

Lämpökerroin on sitä parempi, mitä pienempi on lämpötilaero lämmönlähteen – esimerkiksi maaperän/ul-

koilman – ja lämpöä asuntoon luovuttavan putkiston välillä. 

Lämpökerroin ilmoitetaan yleensä jonkin standardin mukaisesti, joka määrittelee olosuhteet. Standardista 

myös riippuu, lasketaanko esim. kiertovesipumput mukaan lämpökertoimeen. Ilmalämpöpumppujen ja ilma-vesi-

lämpöpumppujen kohdalla on lisäksi tarkistettava ulkoyksikön sulatuksen vaikutus COP-arvoihin. Eri laitemallien 

lämpökertoimia verrattaessa on huomioitava, että kunkin laitteen standardi on sama, muutoin lukemat eivät ole 

keskenään vertailukelpoisia. 

Yleensä lämpöpumppuja koskevat mittausstandardit kuvaavat Suomea paremmin Keski-Euroopan ilmasto- 

ja lämmitysolosuhteita, jonka vuoksi useat lämpökerroinstandardit antavat suomalaisittain katsottuna aivan liian 

optimistisen kuvan laitteen energiatehokkuustasosta. Yleisen standardin mukainen COP-arvo ei huomioi käyttö-

veden tuotantoa, joka tapahtuu aina huonommalla lämpökertoimella kuin lämmitysverkon lämmöntuotto. 

 

Kausilämpökerroin SCOP 

SCOP (Seasonal COP = seasonal coefficient of performance) = Vuotuinen lämpökerroin, joka huomioi erilaisten 

ulkolämpötilojen erilaiset lämmitystarpeet ja eri lämpötiloissa saatavan ilmaisenergian vuoden ajalta. Se antaa 

mahdollisuuden vertailla yhden luvun avulla tilojen lämmitystarvetta.  
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Energiamerkinnässä SCOP määritetään kolmelle eri ilmastovyöhykkeelle: Keskimääräinen (Strasbourg), läm-

min (Ateena) ja kylmä (Helsinki). Tilalämmittimille ilmoittaan kullekin ilmastolle mitoitustilanteeseen rakennuksen 

tehontarpeen, jolle vuosilämpökerroin lasketaan, joten SCOP huomioi myös tarvittavan lisävastustarpeen. 

Tilalämmittimille energiamerkin dokumentaatiossa SCOP ilmoitetaan primäärienergiakorjattuna, SCOP = 

2,5*energiatehokkuuskerroin. Tilalämmittimien SCOP huomioi mahdollisen lisävastuksen käytön. Huoneilmas-

tointilaitteille (esim. ilmalämpöpumppu) ilmoitetaan SCOP suoraan ilman korjausta. Huoneilmastoitilaitteille vain 

keskimääräisen ilmaston SCOP on pakollista ilmoittaa, tilalämmittimille kaikkien vyöhykkeiden arvot on ilmoitet-

tava. Huoneilmastointilaitteen SCOP ei huomioi lisälämmityksen käyttöä. 

Tilalämmityksen sähkötehon tarve saadaan laskettua jakamalla tilalämmityksen energiatarve (lämpöhäviöt 

ml. tuloilman lämmitys tiloissa) SCOP-luvulla. Käyttövedelle on energiamerkinnässä määritetty yksinkertaistettu 

vuosilämpökerroin, joka ottaa huomioon käyttöveden erisuuruiset juoksutustarpeet ja ilmastovyöhykkeiden kes-

kimääräiset lämpötilat. Myös se on energiamerkinnän dokumentaatiossa primäärienergiakorjattu kuten tilaläm-

mitys. Käyttövesilämmityksen sähkötehon tarve saadaan laskettua jakamalla lämpimän veden energiatarve (läm-

pöhäviöt ml. tuloilman lämmitys tiloissa) 2,5:llä (primäärienergiakorjaus) ja käyttöveden energiatehokkuudella. 

Rakennuksen lämmityksen ostoenergian kokonaistarve saadaan summaamalla tilalämmityksen ja lämpimän 

veden ostoenergioiden määrät. Tämä laskenta huomioi lisävastuskäytön ja eri suhteet tilojen ja käyttöveden läm-

mitystarpeessa silloin, kun ilmastovyöhyke on valittu oikein ja energiamerkinnässä ilmoitettu mitoitusteho ei poik-

kea merkittävästi laskettavasta kohteesta.  

 
SPF-arvo 

Kausilämpökerroin (SPF) = Keskimääräinen vuotuinen lämpökerroin. SPF ilmoittaa saadun käyttökelpoisen lämpö-

energian määrän suhteessa käytettyyn sähköenergiaan vuodessa. Kun laite on tuottanut vuodessa 30 000kWh 

lämpöä ja kompressori on kuluttanut apulaitteineen 10 000 kWh sähköä, tulee SPF-luvuksi 3. Määritelmä riippuu 

jossain määrin käytetystä standardista. Suomessa rakentamismääräyskokoelman yhteydessä käytettyyn SPF-lu-

kuun ei sisälly sähkövastuksen vuotuista kulutusta. SPF-arvo huomioi myös vuotuisen käyttöveden tuotanto-osuu-

desta aiheutuvan lämpökerrointa alentavan vaikutuksen. 

Kannattavuuslaskennat voidaan tehdä SPF-arvoa käyttäen, huomioiden myös lisäsähkövastuksen tai muun 

lisälämmityksen vuosikulutuksen. Vastaavasti kannattavuuslaskentaa voi tehdä SCOP-arvolla, kun huomioidaan 

käyttöveden lämmitys (kuvattu SCOP yhteydessä). Näitä eri menetelmiä ei saa kuitenkaan käyttää samassa vertai-

lussa. COP-arvolla ei voi laskea kannattavuuslaskennan vaatimaa energiatehokkuutta. 
 

EER / SEER = kylmäkerroin / vuotuinen kylmäkerroin 

SEER = laitteella tuotettu laskennallinen jäähdytysenergia vuositasolla suhteessa jäähdytykseen kuluneeseen säh-

köenergiaan,  

 
On/off -ohjattu kompressori 

Kompressorin pyörimisnopeus on vakio, kompressoriteho vakio, jos keruu- ja lämmönjaon lämpötilat eivät muutu. 

Puhallustehoa voidaan silti säätää (ILP ja PILP). Kun lämpötilan asetusarvo on saavutettu, kompressori pysähtyy. 

Kompressori käynnistyy, kun sisälämpötila on laskenut riittävästi. Etuna on edullisempi hankintahinta, haittana on 

useiden käynnistysten aiheuttama kuluminen ja odotusaikojen lämpöhäviöt. 
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Inverter-ohjattu kompressori 

Kompressorin pyörimisnopeutta ohjataan lämmitystarpeen mukaan. Inverter -ohjaus vähentää käynnistysten 

määrää ja pidentää kompressorin elinikää sekä parantaa laitteen vuotuista lämpökerrointa. Tarkemmin säätyvä 

lämmöntuotto sisäilmaan on myös käyttäjän kannalta miellyttävämpi ratkaisu (esim. ILP). Etuna on myös pienempi 

käynnistysvirtapiikki verrattuna on/off -tyyppiseen ohjaukseen. Haittapuolena on kalliimpi hankintahinta. 

 

Lämpökerroin 

Esimerkiksi lämpökerroin 3,0 tarkoittaa, että laite kuluttaa 1 kWh (sähköä), mutta tuottaa 3 kWh (lämpöä). 

LTO 

Lämmöntalteenotto koneellisessa ilmanvaihdossa. Jos lämmöntalteenottolaitetta ei ole, koneellinen ilmanvaihto 

puhaltaa lämpimän sisäilman (poistoilman) ulos talosta huoneenlämpöisenä. Lämmön talteenotto voidaan järjes-

tää esimerkiksi lämmönsiirtimillä, joissa poistoilma lämmittää kennostossa suoraan tuloilmaa, poistoilmalämpö-

pumpuilla tai kiinteistön poistoilmalaitteistolla, jossa lämpöpumppu kerää lämmönsiirtimellä energiaa. 

 
Lämpötilakorjattu kulutus 

Korjaus tehdään käyttäen kunkin kuukauden lämmöntarvelukuindeksiä, jotka ilmatieteenlaitos julkaisee vertailu-

paikkakunnille kuukausittain. Samalla periaatteella voidaan verrata eri vuosien kulutusta keskenään niin, että eri 

kuukausien ja vuosien lämpötilaerot eivät sotke vertailua. Tarkempaan vertailuun voidaan vielä käyttää paikka-

kuntakohtaisia korjauskertoimia. Kun tehdään 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/lammitystarveluvut 
 

Koneellinen ilmanvaihto 

Ilmanvaihto perustuu paine-eroon, joka saadaan aikaan puhaltimilla. 

  

http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut


36 

 

 

10 Lähteet 

1 Poistoilman lämmöntalteenotto lämpöpumppujärjestelmällä kerrostaloissa (PILP). 2017. Kiinteistöliitto. 

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

 

2 Juvonen, J. & Lapinlammi, T. 2013. Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Helsinki. Ympäristö-

ministeriö. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40953/YO_2013.pdf?sequence=4 



Motiva Oy | PL 489, 00100 Helsinki l Puh. 09 6122 5000 | www.motiva.fi




