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Lukijalle

Lämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa ratkaisevasti talon
elinkaaren aikaisiin energiakustannuksiin ja -kulutukseen ja
siten myös ympäristöön. Tässä oppaassa kerrotaan valintaan
vaikuttavista asioista ja eri ratkaisuista.
Jokainen vaikuttaa ilmastonmuutokseen arkisilla valinnoillaan

Mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittava lämmitysjärjestelmä on tulevaisuuden kannalta turvallinen valinta. Yhtä ja ainoaa oikeaa lämmitystapaa ei ole,
vaan sopivin ratkaisu määräytyy muun muassa talon koon ja rakennuspaikan
mukaan. Kaikissa tarjolla olevissa lämmitystavoissa on hyviä ja huonoja puolia.
Kestävän kehityksen kannalta paras ratkaisu on rakentaa talo, joka tarvitsee
vähän lämmitysenergiaa ja valita lämmitystavaksi uusiutuvaa energiaa hyödyntävä lämmitysmuoto. Suomessa pientalojen lämmittäminen aiheuttaa noin
10 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Lämmitystekniikat ovat kehittyneet viime vuosina

Puulla ja pelleteillä lämmittäminen on vaivattomampaa ja hyötysuhteiltaan
parempaa kuin ennen. Lämpöpumput ovat yleistyneet, ja uusia lämpöpumppuratkaisuja on tullut markkinoille. Öljykattiloiden hyötysuhteet ovat parantuneet,
ja markkinoille on tullut lämmityspolttoöljyjä, joihin on lisätty biokomponentti.
Sähkön ja kaukolämmön tavoitteena on pienentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä tulevina vuosina. Huolellinen suunnittelu ja asennus ovat luotettavasti ja
tehokkaasti toimivan lämmitysjärjestelmän perusedellytys.

Uudet pientalot ovat entistä energiatehokkaampia

Matalaenergiatalot ovat jo arkipäivää ja passiivitalot tulevat markkinoille vauhdilla. Vuoden 2008 alusta lähtien uusille rakennuksille vaadittiin energiatodistus,
joka tekee energiatehokkuuden vertailun helpoksi. Vuoden 2010 rakentamismääräykset lisäävät eristysvaatimuksia noin 30 prosenttia. Vuoden 2012 alussa
määräykset tiukentuvat vielä noin 20 prosenttia.

Täydentävät lämmitystavat sekä varajärjestelmät

kannattaa huomioida lämmitysjärjestelmää harkittaessa. Lämmitysjärjestelmät
perinteistä uunilämmitystä lukuunottamatta tarvitsevat sähköä toimiakseen,
joten tulisija on hyvä varalämmönlähde jokaiseen pientaloon.
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Valitse harkiten
Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat monet tekijät. Yhtä ja ainoaa
oikeaa lämmitysmuotoa ei ole: kaikissa
markkinoilla olevissa järjestelmissä on
hyviä ja huonoja puolia. Rakennuksen
ja perheen koko, lämmitysenergian
tarve, asumistottumukset sekä niiden
tulevat muutokset ovat keskeisiä valintaan vaikuttavia seikkoja. Lämmitysjärjestelmän suunnittelussa kannattaa
hyödyntää ammattilaisia.
Rakennuksen koolla on suuri merkitys
lämmitysjärjestelmän valintaan. Mitä
suurempi talo, sitä enemmän se tarvitsee lämmitysenergiaa. Silloin kannattaa
sijoittaa lämmitysjärjestelmään, joka
käyttää edullista lämmitysenergiaa. Pienessä, hyvin eristetyssä talossa lämmitysenergian kulutus on pienempi, jolloin
energian hinnalla ei ole niin suurta merkitystä.
Asukkaat vaikuttavat käyttötottumuksillaan huomattavasti talon energian kulutukseen. Erityisesti lämpimän
käyttöveden kulutuksessa on suuria

Vuoden 2009 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain perusteella kunnat
voivat ohjata lämmitystapavalintoja maankäytön
suunnittelulla. Kunta voi velvoittaa, että asemakaavan alueelle rakennettavat uudisrakennukset
liitetään kaukolämpöverkkoon. Liittymisvelvollisuudesta voidaan poiketa, jos rakennetaan matalaenergiatalo tai rakennukseen tulee vähäpäästöinen, uusiutuvaa energiaa hyödyntävä lämmitysjärjestelmä.
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eroja. Toiset lämmitysjärjestelmät,
kuten puulämmitys, ovat työläämpiä ja
vaativat enemmän myös huoltoa.
Lämmitysjärjestelmän valinnassa
on syytä ottaa huomioon perheen koko,
asumistottumukset ja asumistarpeiden
muutokset. Perhekoko vaikuttaa etenkin lämpimän käyttöveden kulutukseen.
On hyvä, jos talo lämmitysjärjestelmineen pystyy mukautumaan tilantarpeen
tai perhekoon muutoksiin.
Useimmat lämmitysjärjestelmät
vaativat erillisen teknisen tilan. Tällaista
tilaa ei aina löydy valmiista talomalleista. Kannattaa muistaa myös, että esimerkiksi puulämmitys vaatii varastotilaa puille.

Rakennuspaikan
mahdollisuudet

Rakennuspaikka voi joskus rajoittaa
energiamuodon valintaa. Maaperän laatu ja tontin koko vaikuttavat esimerkiksi siihen voidaanko maalämpöpumpun
vaatima vaakaputkisto asentaa. Porakaivo puolestaan edellyttää, että peruskallio on suhteellisen lähellä maanpintaa.
Kaukolämmön ja maakaasun voi
käytännössä valita vain olemassa olevien jakeluverkostojen läheisyydessä.
Tontin suuntaus, muoto sekä
ympäröivä puusto vaikuttavat aurinkokerääjien saamaan lämpömäärään.
Passiivisen aurinkolämmön hyödyntäminen kannattaa aina ottaa huomioon,
kun pohditaan, miten talo sijoitetaan
tontille.

Lämmitysjärjestelmän
käyttövarmuus

Lämmitysjärjestelmän käyttövarmuuteen vaikuttavat järjestelmän suunnittelu, oikea mitoitus, laitevalinnat ja
ammattimainen asennus. Myös laitevalmistajan tarjoamat huolto- ja korjauspalvelut kannattaa selvittää jo
etukäteen. Lämmitysjärjestelmän laitteita on huollettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Rakentajan on vaadittava lämmitysjärjestelmän asentajalta
riittävä opastus laitteen käyttöön ja
huoltoon.
Tulisijoja lukuunottamatta kaikki
lämmitysjärjestelmät vaativat sähköä
toimiakseen. Esimerkiksi säätölaitteet
ja vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän kiertovesipumppu lakkaavat toimimasta sähkökatkoksen aikana. Varaavan tulisijan hankkiminen on järkevää
kaikkien lämmitystapojen tueksi sähkökatkosten varalta.

Terveellisyys, viihtyisyys
ja turvallisuus

Hyvin toimiva lämmitysjärjestelmä
takaa sisätiloihin viihtyisät, terveelliset
ja turvalliset lämpöolot joka säällä. Ammattitaitoinen suunnittelija osaa varmistaa erilaisten lämmitysjärjestelmien
toimivuuden.
Viihtyisyyden kannalta lattialämmitys ja muut matalalämpötilaiset järjestelmät ovat suositeltavia.

Lähde: Rakennustutkimus RTS Oy | www.suomirakentaa.fi
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Lämmitysjärjestelmän
vaihtaminen
Pitkän aikajänteen
taloudellisuus

Usein edullinen investointi merkitsee
kalliimpia käytönaikaisia kustannuksia
ja vastaavasti suurempi investointi
usein pienempiä käytönaikaisia kustannuksia. Lämmitysjärjestelmää valittaessa kannattaa pohtia myös tulevaisuutta.
Energian hinnat muuttuvat. Viisas ratkaisu voisi olla esimerkiksi lämmitysjärjestelmä, jonka energialähteen voi
tarvittaessa helposti vaihtaa.
Järkevää on rakentaa mahdollisimman niukasti lämmitysenergiaa kuluttava talo. Silloin energian hinnan muutokset vaikuttavat vähemmän vuotuisiin
lämmityskustannuksiin. Energian tulevia hintoja ei voida tarkasti ennustaa,
mutta todennäköisesti hinnat nousevat.

Ammattilaisten suunnittelema ja asentama

Suunnitteluvaiheessa lyödään lukkoon
noin 90 prosenttia rakennuskustannuksista. Rakenneratkaisut vaikuttavat
myös lämmitystekniikan mitoitukseen
ja toteutukseen. Osaavan suunnittelijan palkkaaminen maksaa 1–2 prosenttia talon rakennuskustannuksista, mutta kannattaa varmasti.
Hyvin suunniteltu lämmitysjärjestelmä toimii luotettavasti ja suunnittelussa on huomioitu myös muut talotekniikkajärjestelmät, kuten ilmanvaihto.

Lämmitysjärjestelmä ei ole ikuinen, jossain vaiheessa
se vaatii uusimista. Myös muut syyt, kuten energiakustannusten pienentäminen ja ympäristöasiat ovat
usein perusteena järjestelmän vaihtoon. Jos talossa
on hyväkuntoinen vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä, vaihtoehtoja on paljon.
Jos varsinainen lämmityslaite, esimerkiksi öljykattila, sähkövaraaja tai puukattila, on hyvässä kunnossa, sitä ei välttämättä kannata purkaa, vaan sen
rinnalle voidaan asentaa toinen lämmöntuottolaite.
Rinnalle asennettavaksi lämmöntuottolaiteeksi sopii
esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppu tai aurinkokerääjä.
Talossa, jossa on huonekohtainen sähkölämmitys, tilanne on hieman erilainen. Vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä on mahdollista asentaa jälkikäteen, mutta se maksaa paljon. Eristystason
parantamisen lisäksi vaihtoehtona on esimerkiksi
ilmalämpöpumpun tai pellettitakan hankkiminen.
On järkevää selvittää myös, voidaanko lämmitystarvetta pienentää parantamalla talon lämmöneristystä. Jos ikkunat ovat huonossa kunnossa, ne
voidaan vaihtaa energiatehokkaampiin ikkunoihin.
Yläpohjan lisäeristäminen on erittäin kannattavaa,
mikäli rakennemuutoksia ei tarvitse tehdä. Jos ulkoverhous uusitaan, samalla voi lisäeristää ulkoseiniä.
Ammattilaiset osaavat suunnitella ja toteuttaa lisäeristystyöt niin, etteivät ne aiheuta kosteus- tai sisäilmaongelmia. Korjausasioissa kannattaa ottaa yhteyttä
oman kunnan rakennusvalvontaan tai korjausneuvojaan.
Muistilista lämmitysjärjestelmän vaihtajalle:
• Selvitä eri vaihtoehtojen kustannukset,
käytä LVI- tai sähkösuunnittelijaa apunasi.
• Selvitä oman kuntasi korjausneuvojalta lämmitysjärjestelmän vaihtoon saatavat tuet.
• Vuoden 2009 alussa kotitalousvähennys uudistui
ja nousi 3 000 euroon henkilöä kohti. Kotitalousvähennystä saa vain kotona tai vapaa-ajan asunnolla
teetetyn työn osuudesta.
• Pyydä kirjalliset tarjoukset aikatauluineen
2-3 toimittajalta.
• Pyydä toimittajalta energialaskelma, jossa arvioidaan talon tuleva energiankulutus. Lähtötietoina
kannattaa toimittaa energiankulutustiedot aiemmilta vuosilta.
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Mihin energiaa
tarvitaan?

Pientalossa energiaa kuluu huonetilojen, tuloilman ja käyttöveden
lämmitykseen. Eri tilojen lämpötilat
vaikuttavat keskeisesti asumisen
viihtyisyyteen ja kustannuksiin.
Lämmitysjärjestelmän tehtävänä on
pitää asuintilat lämpiminä ja viihtyisinä
säällä kuin säällä. Pientalo kuluttaa
energiaa pelkästään tilojen ja käyttöveden lämmitykseen noin 10 000–
15 000 kWh vuodessa. Tavallisen pientalon tilojen ja tuloilman lämmitys kuluttaa vuodessa energiaa keskimäärin
100–120 kWh/m2. Matalaenergiatalojen kulutus on noin puolet tästä. Passiivitalo kuluttaa vain 20–30 kWh/m2.
Lämmitysjärjestelmä kannattaa
suunnitella siten, että asuintilojen,
puolilämpimien tilojen ja märkätilojen
lämmityksiä voidaan tarvittaessa ohjata
erikseen. Esimerkiksi märkätilojen lämmitystä tarvitaan kesäisinkin, jolloin
muu lämmitysjärjestelmä voidaan sulkea. Märkätilojen kesäaikainen lattialämmitys lisää asumismukavuutta ja
auttaa pitämään rakenteet kuivina.

Makuuhuoneet 18–20 °C

Oleskelutilat 20–22 °C

Tuloilman lämmitys

Uusissa pientaloissa on lähes poikkeuksetta koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Hallitussa
koneellisessa ilmanvaihdossa ilmaa
poistetaan keittiöstä, pesutiloista ja
vaatehuoneista. Tuloilma johdetaan
oleskelutiloihin tuloilmakanavia pitkin.
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
varustetaan aina lämmöntalteenotolla,
joka lämmittää tuloilmaa poistoilman
lämmöllä. Sen lisäksi ilmanvaihtokoneessa on tuloilman jälkilämmityspatteri, joka kytkeytyy päälle kylmimpinä
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Autotallit ja varastotilat ≤ 15 °C

Matalaenergia- ja
passiivitalot yleistyvät
Energiankulutuksen suhteen suuntaus
pientaloissa on selvä. Uusien talojen
energiantarve pienenee. Matalaenergiataloja tarjoavat useat talotehtaat ja
passiivienergiatalot tekevät tuloaan.

päivinä, jos lämmöntalteenotto ei pysty
lämmittämään tuloilmaa riittävästi.
Huoneisiin puhallettavan ilman lämpötila on yleensä noin 15 °C. Liian korkea
asetusarvo lisää energiankulutusta.
Vesikiertoisissa järjestelmissä kannattaa toteuttaa tuloilman lämmitys
omana lämmityspiirinään, koska tuloilmapatterissa kiertävän veden lämpötila- ja säätövaatimukset eroavat huonetilojen lämmitysvaatimuksista. Tällöin
voidaan huonetilojen lisäksi lämmittää
myös tuloilmaa samalla energiamuodolla sähkön sijaan.
Sähköllä toimiva ilman esilämmitys
lisää kiinteistön sähkönkulutusta 5–15
prosenttia eli noin 1 000–3 000 kWh/
vuodessa.
Ilmanvaihtolaitetta valittaessa
kannattaa kiinnittää huomiota paitsi
lämmöntalteenoton hyötysuhteeseen
myös laitteen puhaltimien sähkönkulutukseen. Ilmanvaihto on toiminnassa
yötä päivää ympäri vuoden, joten käyttötunteja kertyy paljon. Tasavirtapuhaltimet ovat huomattavasti energiatehokkaampia kuin perinteiset puhaltimet.

tövesi on pidettävä vähintään 55 °C:n
lämpötilassa, jotta terveysriskit kuten
legionellabakteeri, saadaan eliminoiduiksi. Henkilökohtaiseen hygieniaan
tarkoitetuista lämminvesikalusteista
tulevan veden lämpötila ei turvallisuussyistä saa ylittää 65 °C:ta.
Käyttöveden lämmityksen energiankulutus jakaantuu suhteellisen
tasaisesti ympäri vuoden loma-aikoja
lukuun ottamatta. Koska käyttövesi
vaatii kesäaikanakin suhteellisen paljon
energiaa, kannattaa harkita sen lämmittämistä aurinkoenergialla. Lisälämmityksen mahdollisuus on otettava
huomioon jo lämminvesivaraajaa valittaessa. Lämminvesivaraajan on oltava
varustettu erillisellä kierukalla lisälämmönlähdettä varten.
Suurempiin pientaloihin voidaan
suunnitella lämpimän käyttöveden
kiertojohto ja -pumppu, jotta kaikissa
kulutuspisteissä saadaan heti tasaisen
lämpöistä vettä. Energiatehokkaampi
ratkaisu on suunnitella talo ja vesipisteet niin, että liian pitkiä putkivetoja
ei tule.

Käyttöveden lämmitys

Käyttöveden lämmitykseen kuluu normaalissa pientalossa 10–25 prosenttia
koko lämmitysenergiasta. Keskimäärin
lämmintä käyttövettä kulutetaan pientaloissa 35–50 litraa/asukas/vrk.
Vuositasolla energiaa tarvitaan noin
1000 kWh asukasta kohti. Asukkaiden
käyttötottumuksilla on erittäin suuri
vaikutus lämpimän käyttöveden energiankulutukseen.
Käyttöveden lämmityksen suunnittelussa pitää ottaa huomioon myös terveys- ja turvallisuusnäkökohdat. Käyt-

Energiankulutuksen jakauma
Laskennallinen esimerkki pientalon energiankulutuksen jakaumasta. Vuonna 2010 voimaan astuneet
määräykset pienentävät selvästi lämmitysenergiantarvetta. Lämpimän käyttöveden ja laitesähkön
suhteellinen osuus
korostuu.
Säästö 20 %
Käyttövesi
15 %
Sähkö 20 %
Tilojen lämmitys 45 %

Matalaenergiatalossa lämmitykseen käytetään selvästi vähemmän energiaa kuin määräysten minimitason täyttävässä talossa. Aiemmin
matalaenergiataloiksi on sanottu taloja, joiden
lämmitysenergian kulutus on puolet verrattuna
määräysten mukaiseen taloon. Eristysmääräysten tiukentuessa, myös matalaenergiatalolle
tarvitaan täsmällisempi määritelmä. Vuoden
2010 rakentamismääräysten mukaan matalaenergiataloa suunniteltaessa rakennuksen
laskennalliset lämpöhäviöt saavat olla enintään
85 prosenttia vertailulämpöhäviöstä. Matalaenergiatalon tekniikka ja rakenneratkaisut ovat
jo saatavilla, erityistä huomiota rakentamisessa
kiinnitetään eristykseen sekä ilmanvaihtoon.
Matalaenergiatalon rakentamiskustannukset
ovat 3–5 prosenttia tavanomaista korkeammat.
Passiivitalon lämmitysenergian kulutus on noin
neljännes tavanomaisen pientalon energiantarpeesta (Etelä-Suomen rannikolla
≤ 20 kWh/m2 vuodessa, Keski-Suomessa
≤ 25 kWh/m2 vuodessa ja Pohjois-Suomessa
≤ 30 kWh/m2 vuodessa).
Rakennus on tavanomaista selvästi paremmin
eristetty ja erittäin ilmatiivis. Ilmatiiveyttä
kuvaava n50-luku on 0,6 1/h tai pienempi.
Ilmanvaihdon lämmön talteenottoon on niin
ikään kiinnitetty erityistä huomiota.
Passiivitalon rakennuskustannuksissa säästetään, koska päälämmitysjärjestelmä voi olla
yksinkertaisempi kuin tavallisessa talossa. Toisaalta vaipan tavanomaista paremmat rakenteet
aiheuttavat lisäkustannuksia. Passiivitalon rakentamiskustannukset ovat noin 5–10 prosenttia
tavanomaista korkeammat.

Pientalon eri tilojen
suosituslämpötilat:
Oleskelutilat
Makuuhuoneet
Autotallit ja varastotilat

20–22 °C
18–20 °C
≤ 15 °C

Lämpimän veden kulutus
Pientaloissa vettä kuluu keskimäärin 110–120
litraa vuorokaudessa. Lämmintä vettä kuluu
henkilöä kohden 35–50 litraa vuorokaudessa.
Kulutustottumuksilla on todella suuri vaikutus
lämpimän veden kulutukseen.
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Toimiva kokonaisuus syntyy
hyvällä suunnittelulla

Pientalon lämmitysjärjestelmä voidaan
jakaa lämmönkehityslaitteisiin, lämmön varastointiin, lämmönjakojärjestelmään sekä säätö- ja ohjauslaitteisiin. Järjestelmän ja asukkaan viihtyvyyden kannalta on tärkeää, että eri
osien toiminta yhdessä sujuu hyvin.
Ammattitaitoinen suunnittelija osaa
varmistaa järjestelmän toimivuuden.
Jako lämmönkehityslaitteisiin, lämmön
varastointiin, lämmönjakojärjestelmään
sekä säätö- ja ohjauslaitteisiin auttaa
hahmottamaan lämmitysjärjestelmää
kokonaisuutena. Eri osakokonaisuudet
voivat joissain tapauksissa yhdistyä:
esimerkiksi huonekohtaisessa sähkölämmityksessä huoneen lämmityslaitteet toimivat sekä lämmönjakolaitteina,
lämmönkehityslaitteina että osittain
myös varaajina.
Useimmiten kannattaa sopia koko
lämmitysjärjestelmän toimittamisesta,
eikä hankkia osakokonaisuuksia erikseen.
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Lämmönkehitys

Lämmönkehityslaitteet muuttavat ulkopuolisesta lähteestä tulevan energian
pientalossa hyödynnettäväksi lämmöksi. Lämmönkehityslaitteita ovat esimerkiksi lämmityskattilat, kaukolämmönvaihtimet, sähkölämmityslaitteet ja
lämpöpumput.
Lämmönkehityslaitteen käyttämän
energiamuodon mukaan pientalon
lämmitysjärjestelmä vaatii liitännän
ulkopuolisiin energiaverkkoihin, kuten
sähköverkkoon, kaukolämpöön tai
maakaasuverkkoon.
Puu-, pelletti- ja öljylämmitys tarvitsevat polttoainevaraston ja maalämpö lämmönkeruupiirin eli maahan tai
vesistöön asennetun putkiston tai
porakaivon.

Lämmön varastointi

Joissakin pientalon lämmitysjärjestelmissä osa lämmöstä varastoidaan ennen sen varsinaista käyttöä. Erityisesti
puu- tai pellettilämmitystä käytettäessä

lämmön varastointi varaajaan lisää
käyttömukavuutta. Myös aurinkolämmön hyödyntäminen edellyttää varaajaa.
Lämpövarastoja hyödynnetään
tehokkaimmin silloin, kun tarvitaan
hetkellisesti suuria lämmitystehoja.
Esimerkiksi yhdestä suihkusta tulevan
vesivirran lämmittäminen vaatii suihkun
aikana kolme kertaa suuremman lämmitystehon kuin koko talon lämmittäminen huippupakkasella. Tällaisen
tehoreservin rakentaminen ja käyttö
lämmitysjärjestelmässä on epätaloudellista, joten tarvittava energia tuotetaan ja varastoidaan varaajaan pitkän
ajan kuluessa.
Useimmiten lämpöä varastoidaan
joko vesivaraajaan, talon rakenteisiin,
tulisijan seinämiin tai muuhun varaajaan.

Lämmönjako

Lämmönjakojärjestelmä siirtää lämmön
lämmönkehityslaitteelta varsinaiseen
käyttökohteeseen. Lämmönjakojärjestelmään kuuluvat siirtoputkistot ja
-kanavat sekä huonetilojen ja tuloilman
lämmityslaitteet.
Lämmönjaon perusratkaisuja ovat
vesikiertoinen patteri- tai lattialämmitys, ilmankiertoon tai ilmanvaihtoon perustuvat järjestelmät. Huonekohtaiset
sähkölämmityslaitteet, kuten sähköpatterit tai lämmityskaapelit, toimivat
myös lämmönkehityslaitteina.
Asumisviihtyvyyden ja lämmityksen vaivattomuuden kannalta lämmönjaon suunnittelu, mitoitus ja laitteiden
valinta nousevat keskeisiksi tekijöiksi.
Avainasioita ovat huonekohtaisen
lämmöntarpeen laskenta, lämmönjaon
mitoittaminen tarvetta vastaavaksi sekä
lämmönjaon säädön suunnittelu.
Yhä useammissa uusissa pientaloissa on lattia- tai ilmanvaihtolämmityksen kaltainen matalalämpötilainen

lämmönjakojärjestelmä. Se tehostaa
lämmönjaon tasaisuutta ja viihtyisyyttä
sekä antaa paremmat edellytykset hyödyntää maalämmön tai aurinkolämmön
kaltaista uusiutuvaa energiaa.

Säätö- ja ohjausjärjestelmät

Talon lämmitystarve vaihtelee ulkoilman lämpötilavaihteluiden vuoksi.
Myös lämpökuormat, kuten sähkölaitteista ja ihmisistä syntyvä lämpö, tulisijojen lämpö sekä auringosta sisään
tuleva lämpö vähentävät lämmitystarvetta.
Vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien lämmitysverkostoon menevän
veden lämpötilaa säädetään ulkolämpötilan mukaan. Mitä kylmempää ulkona on, sitä lämpimämpää vettä kierrätetään lämmitysverkostossa. Huonetiloissa on yleensä huoneilman lämpötilaa
mittaavia termostaatteja, jotka katkaisevat lämmityksen niistä huonetiloista,
joissa sisäilman lämpötila nousee turhan korkeaksi.

Huonekohtaisessa sähkölämmityksessä säätiminä toimivat sähköpattereiden omat termostaatit tai erilliset huone-, lattia- tai yhdistelmätermostaatit.
Huonetermostaatti säätää lämmitystä
huoneilman lämpötilan mukaan. Lattiaja yhdistelmätermostaateilla säädetään
lattialämmitystä. Lattiatermostaatti
pyrkii pitämään lattian lämpötilan vakiona ja yhdistelmätermostaatti säätää
lattialämmitystä huonelämpötilan
mukaan rajoittaen lattian lämpötilaa
nousemasta liian korkeaksi.
Laajemmat taloautomaatiojärjestelmät voivat ohjata lämmityksen
lisäksi myös esimerkiksi valaistusta ja
pistorasioiden sekä sähkölaitteiden
kellokytkin- ja ajastintoimintoja, valvoa
rakennuksen teknisiä toimintoja sekä
lähettää hälytyksiä. Parhaimmillaan ne
siis sekä parantavat asumismukavuutta
ja talon turvallisuutta että edistävät
energiansäästöä.

P I E N TA LO N L Ä M M I T Y SJ Ä RJ E S T E L M ÄT 9

Varaudu muutoksiin

Lämmönjakojärjestelmä huolehtii
tuotetun lämmön jakamisesta tasaisesti talon eri tiloihin. Suunnittelussa
kannattaa huomioida järjestelmän
joustavuus mahdollisten tulevien
muutosten varalta.
Yleisimpiä lämmönjakotapoja ovat vesikiertoinen lattia- tai patterilämmitys,
huonekohtainen sähkölämmitys sekä
ilmalämmitys. Järjestelmä voi olla myös
yhdistelmä edellisistä.

Vesikeskuslämmitys

Vesikeskuslämmityksen periaate on yksinkertainen: lämmönkehityslaitteessa
lämmitetään vesi, jota kierrätetään pattereissa tai lattialämmitysputkissa. Ne
luovuttavat lämpöä edelleen huonetilaan.
Lämmönjakotavaksi soveltuu patterilämmitys, lattialämmitys tai näiden
yhdistelmä. Yhdistelmäratkaisussa tarvitaan molemmille osajärjestelmille
oma kiertoveden lämpötilan säätöpiiri,
koska patterilämmitys vaatii kiertovedeltä korkeamman lämpötilan kuin lattialämmitys. Lattialämmitys kannattaa
valita erityisesti kodin kosteisiin tiloihin
ja klinkkerilattioihin.
Vesikeskuslämmityksen lämmönlähde voidaan valita vapaasti, joten
lämmön tuotannossa on mahdollista
käyttää useampia lämmönlähteitä rinnakkain. Lisälämmönlähteiden liittäminen järjestelmään sekä energiamuodon
vaihtaminen onnistuu helposti.
Lämmitysverkoston vettä kierrätetään kiertovesipumpulla. Suunnittelu-
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vaiheessa kannattaa kiinnittää huomiota myös pumpun energiatehokkuuteen.
Kiertovesipumpun sähköteho on melko
pieni, mutta se on käynnissä usein koko
vuoden ajan yötä päivää. Niinpä energiatehokas pumppu maksaakin itsensä
nopeasti takaisin.
Perussäädöt kohdalleen
Pientalon asukas voi tarvittaessa itse
muuttaa verkostoon menevän veden
lämpötilaa lämmönjakokeskuksessa
säätökäyrän avulla.
Oikein valittu säätökäyrä pitää yllä
haluttua huonelämpötilaa normaaleissa
sääoloissa. Kovien tuulien tai pakkasten
aikana säätökäyrää saa korjattua muuttamatta peruskäyrän asetusarvoja. Säätökeskuksessa voi myös alentaa yölämpötilaa, valita aikaohjauksen tai käsikäytön. Huonelämpötila hienosäädetään joko patteriventtiilin tai lattialämmityksessä termostaattiohjatun säätöventtiilin avulla.
Epätasapainoinen lämmitysverkko
aiheuttaa huonelämpötilojen vaihteluita ja lämmitysenergian tuhlausta. Lämmitysverkon voi tasapainottaa esisäätämällä linja- ja patteriventtiilit niin, että
kussakin verkoston osassa virtaamat
vastaavat suunnitelmia. LVI-urakoitsijan
kanssa kannattaa sopia lämmitysverkon
tasapainon tarkistamisesta talon valmistumista seuraavan lämmityskauden
aikana.
Säätöä sekä huoltoa ja tarkistusta
vaativat osat, kuten lämmityksen jakosäätimet ja venttiilit, kootaan kytkentäkaappiin.

Ilmakiertoinen lämmönjako

Ilmanvaihtolämmityksessä lämmönjakoon käytetään normaalia lämmöntalteenotolla varustettua tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmää. Ilmanvaihtokoneessa voi olla lämmöntalteenottolaitteen lisäksi myös lämpöpumppu. Tuloilmavirrat mitoitetaan ilmanvaihdon
tarpeen mukaan eikä lämmöntarpeen
mukaan. Huoneisiin puhallettava tuloilma lämmitetään ensin keskitetysti
ilmanvaihtokoneessa sisä- ja ulkoilman
lämpötilan mukaan 15–40 °C:een. Lämmitykseen voidaan käyttää mitä tahansa lämmönlähdettä.
Tuloilman päätelaitteen sisältämä
lämmityselementti hienosäätää sisäilman lämpötilan huonekohtaisesti.
Vedottomuus kannattaa varmistaa jo
rakennusvaiheessa pienentämällä
rakennuksen vaipan lämpöhäviöitä, ei
lisäämällä lämmitystehoa. Ilmanvaihtolämmityksellä paikalliset ylilämmöt ja
tulisijan lämpö voidaan jakaa tasaisesti
koko taloon.
Ilma jaetaan huoneisiin yläjakoisesti eli seinään tai kattoon sijoitetuista
päätelaitteista. Olohuone ja makuuhuoneet lämmitetään ilmanvaihdon
tuloilmalla. Muut tilat lämmitetään
esimerkiksi patterilla tai lattialämmityksellä.
Ilmakiertoisessa lattialämmityksessä
lämmitetty ilma kiertää talon perustuksen suljetussa kanavaverkossa. Tällaisessa ratkaisussa yleensä koko talon
perustus suunnitellaan kokonaisuutena.

Ilmalämmitys

Ilmakiertoinen
lämmönjako

Huonekohtainen
sähkölämmitys

Suorassa sähkölämmityksessä
yhdistyy sekä lämmönjako- että
lämmönkehitysjärjestelmä. Varaavasti
toteutetussa lattialämmityksessä
lämpöenergia varataan esimerkiksi
betonirakenteiseen lattialaattaan.
Huonekohtaisessa sähkölämmityksessä yhdistetään yleensä useita
lämmönjakotapoja, esimerkiksi lattia-,
katto-, patteri- ja ikkunalämmitystä.
Eri huonetiloihin voidaan valita sopivin
sähkölämmitystapa. Sähkölämmitystä
ohjataan laite- tai huonekohtaisilla termostaateilla, mutta markkinoilla on
myös keskitettyjä säätöjärjestelmiä.
Sähkölämmitystalojen käyttövesi
lämmitetään erillisessä käyttövesivaraajassa tavallisesti yösähköllä. Nelihenkiselle perheelle sopii 300–500
litran varaaja.

Ilmakiertoinen lattialämmitys

Patterilämmitys
Huonekohtainen
sähkölämmitys

Lattialämmitys
kaapeleilla

Patterilämmitys
Vesikeskuslämmitys

Lattialämmitys
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Vertaile kustannuksia

Useimmat pientalorakentajat pohtivat
lämmitysjärjestelmän valintaa erityisesti taloudellisesta näkökulmasta.
Entistä useammat ottavat huomioon
myös vaikutukset ympäristöön.
Kustannusten vertailu on melko
hankalaa ja kannattaakin käyttää
suunnittelijan apua.
Lämmitysjärjestelmän kokonaiskustannukset syntyvät rakentamisvaiheen investoinneista, vuotuisista energiakustannuksista ja kiinteistä perusmaksuista
sekä huolto- ja korjauskustannuksista.
Lämmitysjärjestelmien kokonaiskustannusten laskeminen on vaikeaa,
sillä laskentajaksona käytetään yleensä
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Energian hinta senttiä/kWh

9

Suora sähkölämmitys

8
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Osittain varaava
sähkölämmitys

6

Kevyt polttoöljy

5

Kaukolämpö

4

Pelletti

3

Maalämpöpumppu
(noin 1/3 suorasta
sähkölämmityksestä)

2
1
0

15 tai 30 vuotta. Tulevaisuuden energian hintakehityksen tarkka ennustaminen on mahdotonta, joten parhaimmillaankin vertailulaskelmat ovat arvioita.
Todennäköistä kuitenkin on, että kaikkien energiamuotojen hinnat jatkavat
nousuaan lähitulevaisuudessa. Tässä
mielessä sijoittaminen talon eristystasoon ja energiatehokkaaseen ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon on järkevää.
Mitä suurempi talo, sitä enemmän
se kuluttaa energiaa, jolloin on kannattavaa valita käyttökustannuksiltaan
mahdollisimman edullinen lämmitysjärjestelmä. Pienessä, hyvin eristetyssä talossa, jossa lämmitysenergiantarve
jää pieneksi, saattaa olla taloudellisesti
kannattavaa valita hankintakustannuksiltaan edullinen lämmitysjärjestelmä,
vaikka sen käyttämän energian hinta on
korkeampi.
Investoinnissa on muistettava,
ettei halvin ole aina paras. Investoinnin
osuus kokonaiskustannuksista on 15–30
vuoden aikana joka tapauksessa käyttökustannuksia pienempi. Investointia voi
ajatella myös sijoitukseksi: kalliimpaan
järjestelmään sijoittaminen mahdollistaa pienemmät polttoaine- tai sähkölaskut. Ajan myötä kallis investointi
maksaa itsensä takaisin edullisempana
energian hintana.
Lämmitysjärjestelmän
hankintahinta koostuu
• suunnittelukustannuksista
• lämmön kehitys-, varastointi- ja
jakojärjestelmistä
• säätö- ja ohjauslaitteista
• asennustyöstä

1.1.2002

• liittymismaksuista (esim. kaukolämpö- tai maakaasuverkkoon)
• mahdollisista ylimääräisistä tilakustannuksista
Käyttökustannukset vaihtelevat energian hinnan sekä mahdollisten perusmaksujen ja huoltokustannusten mukaan. Oman työn, kuten puunhankinnan, arvottaminen vaihtelee henkilön
omien arvostusten ja elämäntilanteen
mukaan.
Talon vuotuiset energiakustannukset koostuvat:
• Tilojen ja lämpimän käyttöveden
lämmityskustannuksista
• Huoneistosähkön kulutuksesta
• Kiinteistösähkön kulutuksesta
(esim. ilmanvaihtolaitteet, pumput)
• Huolto- ja korjauskustannuksista
Lämmitysjärjestelmää valittaessa
kannattaa käyttää LVI- tai sähkösuunnittelijaa apuna vertailussa. On järkevää
vertailla eri lämmitystapoja ja pyytää
tarjoukset useammalta laitevalmistajalta.
Investointilaskelmissa käytetään
yleensä nykyarvomenetelmää. Siinä tulevat kustannukset korjataan nykyarvokertoimella, jonka suuruuteen vaikuttaa
laskentakorko. Menetelmässä tulevat
käyttökustannukset diskontataan
investointihetken rahamääräksi eli nykyarvoksi käyttäen valittua korkokantaa.
Nykyarvomenetelmässä tulevien kustannusten painoarvo on investointihetkeä ajatellen pienempi. Useimmiten pitkäaikaisissa investoinneissa laskentakorkona käytetään 4–6 prosenttia.

1.9.2009

Investointikustannusten
suuruusluokkia
Oheiset hintahaarukat sisältävät koko lämmitysjärjestelmän kustannukset eli lämmöntuotto-,
lämmönvarastointi- ja lämmönjakojärjestelmät
sekä liittymismaksut.
Maalämpöpumppu

15 000–20 000 €

Pellettilämmitys

10 000–20 000 €

Ilma-vesilämpöpumppu

10 000–15 000 €

Kaukolämpö

10 000–15 000 €

Öljylämmitys

10 000–15 000 €

Poistoilmalämpöpumppu

7 500–12 500 €

Vesikiertoinen sähkölämmitys 7 500–12 500 €
Huonekoht. sähkölämmitys

5 000–10 000 €

Käytä verkkolaskureita
harkiten
Netistä löytyy laskureita, joilla voi vertailla lämmitysjärjestelmien edullisuutta. Laskurit ovat
kätevä apuväline vaihtoehtojen haarukoinnissa,
mutta ne antavat vain suuntaa-antavia tuloksia.
Lämmitysjärjestelmän kustannuksia tarkastellaan kymmeniä vuosia eteenpäin. Tulevia energian hintojen muutoksia ei voida tietää varmuudella, vaan ne pitää arvioida. Monissa laskureissa energian hintojen muutoksia ei ole huomioitu
lainkaan. Lisäksi hankintahinnat vaihtelevat laitteen ominaisuuksien mukaan sekä myös kilpailutilanteen mukaan. Talon koolla ja energiankulutuksella on suuri merkitys siihen, mikä järjestelmä muodostuu edullisimmaksi. Suuressa
talossa suurempi investointi, jolla on pienemmät
käyttökulut, maksaa itsensä nopeammin
takaisin.
Linkkejä laskureihin
www.motiva.fi/lammitysvertailu
www.biohousing.eu.com/heatingtool
www.pellettienergia.fi/laskuri
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Päälämmitysjärjestelmä

Puu- ja pellettilämmitys

Kiinteistöjen lämmitykseen käytetään
yleisimmin kiinteitä puuperäisiä
biopolttoaineita, kuten puupellettejä,
klapeja ja haketta.

Siirtokuljetin

Puupolttoaineet ovat kotimaista bioenergiaa, joka ei lisää laskennallisesti
kasvihuonekaasu- eikä rikkipäästöjä.
Hiukkaspäästöjen ja muiden haittaaineiden minimoimiseksi on tärkeää
pitää huolta polttimen säädöistä ja
polttimen, palopesän sekä kattilan
puhdistuksesta. Lisäksi käytettävän
polttoaineen on oltava riittävän kuivaa.

Pellettisiilo

Pellettilämmitys

Pelletti on sylinterin muotoon kovaksi
puristettua puhdasta ja erittäin kuivaa
puumassaa, joka on valmistettu puusepän- ja sahateollisuuden sivutuotteena saatavasta kuivasta kutterinpurusta,
sahajauhosta ja hiontapölystä. Pelletti
on tasalaatuista, kuivaa puuta, joka palaa puhtaasti. Koska puun kuoriosaa ei
käytetä pellettien valmistuksessa, tuhkaa syntyy vähemmän kuin perinteisessä puulämmityksessä ja tuhkanpoistoa
tarvitaan harvemmin.
Pellettilämmityslaitteisto koostuu
pellettipolttimesta, siihen kytketystä
kattilasta sekä järjestelmää ohjaavasta
automatiikasta. Lämmönjako tapahtuu
useimmiten vesikiertoisesti. Uudiskohteiden lisäksi pellettilämmityksen voi
mainiosti asentaa vanhaan taloon,
jossa on vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä.

Suunnittelu

Järjestelmä kannattaa suunnitella ja
hankkia kokonaisuutena, jolloin sen eri
osat toimivat hyvin yhteen. Suunnittelu14 P I E N T A L O N L Ä M M I T Y S J Ä R J E S T E L M Ä T

vaiheessa päätetään kuinka automaattinen järjestelmä halutaan, miten pelletit
varastoidaan sekä miten ne hankitaan.
Pellettijärjestelmään on mahdollista kytkeä vesivaraaja, jossa on sähkövastus varajärjestelmäksi. Myös joissakin kattiloissa on sähkövastus. Pystyvaraajassa voi olla myös liitännät aurinkokeräimeen.

Varastointi

Pelletit voidaan varastoida erilliseen
tilaan sijoitettuun pellettisiiloon, kattilahuoneeseen sijoitettuun pienempään
pellettisäiliöön tai maanalaiseen pellettisäiliöön.
Pellettejä voi hankkia piensäkeissä
(16 tai 20 kg), suursäkeissä (500 tai
1 000 kg) tai irtotavarana säiliöautolla.
Säkeissä pellettien hankinta vaatii aina
käsityötä, kun pellettejä siirretään
siiloon. Säiliöauton on päästävä noin 15
metrin päähän täyttöaukosta. Ajotien
on oltava riittävän kantava säiliöautolle.

Käyttö

Pelletin syötössä varastosta polttimelle
käytetään yleisimmin ruuvisyöttölaitetta tai ilmanpaineella eli pneumaattisesti toimivaa kuljetinta. Maanalaisissa
säiliöissä käytetään aina pneumaattista
järjestelmää. Automatiikka ohjaa kuljetinta lämmitystarpeen mukaan. Poltin
voi olla kiinteä kattilan osa. Tällaisen
yhdistelmäkattilan hyötysuhde on erittäin hyvä, ja sellaisessa on usein automaattinen puhdistustekniikka, jolloin
järjestelmä kaipaa pientä huoltoa vain
2-3 kertaa vuodessa.
Pellettilämmitys toimii automaattisesti säätölaitteiden ohjaamana. Erillinen pellettipoltin ja -kattila vaativat
pientä huoltoa kerran tai pari kertaa
kuukaudessa. Savukaasujen lämpötilan
nousu kertoo kattilan nuohoustarpeesta. Huollossa on noudatettava valmistajan ohjeita. Siilo on hyvä puhdistaa joka
toinen vuosi.

Ympäristönäkökohdat

Hormi

Lämmitysverkosto

Puupolttoaineet ovat kotimaista uusiutuvaa
energiaa. Ne eivät aiheuta laskennallisesti
kasvihuonekaasupäästöjä, koska puut ovat
kasvaessaan sitoneet hiilidioksidia ilmakehästä.
Puun poltto aiheuttaa pienhiukkaspäästöjä,
joten on tärkeää, että poltettava puu on kuivaa
ja puhdasta. Myös säännöllisesti nuohottu, hyvin
säädetty kattila vähentää pienhiukkaspäästöjä.

Lämmin käyttövesi
Lämminvesivaraaja
Pellettikattila
Pellettipoltin

Hake-, pilke- ja
halkolämmitys

Puukattiloissa voidaan käyttää polttoaineena haketta, pilkkeitä ja halkoja.
Lämpö jaetaan taloon vesikiertoisella
lämmönjakojärjestelmällä.
Suunnitteluvaiheessa kannattaa
miettiä kattilatyyppiä, järjestelmän
käyttöä sekä sitä, miten polttoaine
hankitaan ja varastoidaan.
Varaajalla varustetussa järjestelmässä kattilan kehittämä lämpö siirretään ensin vedellä täytettyyn varaajaan
ja sieltä edelleen lämmönjakoverkostoon. Varaaja harventaa polttoaineen
syöttöväliä. Parhaimmillaan yksi lämmityskerta ja pesällinen polttoainetta riittävät vuorokaudeksi.
Puukattilat jaetaan ylä-, ala- ja
käänteispalokattiloihin. Yläpalokattilassa polttoainetta lisätään pienissä määrissä säännöllisesti. Yläpalokattila vaatii
käytännössä varaajan rinnalleen. Alapalokattilassa palaminen on tasaisempaa,
ja polttoaineen lisäysväli on harvempi.

Käyttövesi

Käänteispalokattilassa puun palaminen
on puhtainta. Ensin puu kaasuuntuu ja
puukaasu johdetaan jälkipolttotilaan,
jossa se palaa korkeassa lämpötilassa
puhtaasti.
Hakelämmitysjärjestelmässä hake
syötetään kattilaan yleensä ruuvisyöttölaitteella eli stokerilla. Kattilahuoneessa olevan varaston suurin sallittu
tilavuus on 500 litraa. Erillisessä tilassa
oleva siilo voi olla tilavuudeltaan 2 m2.
Pientalon vuotuinen puupolttoaineen tarve on noin 20 pinokuutiometriä. Pilkettä tai haketta varastoidaan
yleensä kylmässä varastossa.
Hyvän puukattilan hyötysuhde nimellisteholla on yli 80 prosenttia. Tuhka
poistetaan ja kattila nuohotaan valmistajan ohjeiden mukaan. Huonolaatuinen
polttoaine ja osateholla lämmittäminen
kuitenkin lisäävät nuohoustarvetta.
Tuhkan määrää kannattaa tarkkailla,
ja poistaa tuhka ennen kuin sen yläpinta nousee arinaan kiinni. Näin arina
ei vaurioidu kuumuudesta.

Uusiutuvaa energiaa
tiiviissä muodossa
• Yksi kuutio pellettiä vastaa energiasisällöltään
300–330 litraa kevyttä polttoöljyä.
• Irtokuutio pellettiä painaa 600–750 kg,
joten pellettitonnia kohden tarvitaan noin
1,5 m2 varastotilaa.
• Omakotitalo vaatii noin 8 m2:n pellettivaraston,
johon mahtuu 4 000 kiloa (6 m2) pellettiä,
eli noin vuoden tarve.

Lisätietoa
www.metsakeskus.fi Puuenergianeuvojat
www.pellettienergia.fi Suomen Pellettienergiayhdistys ry
www.puuenergia.fi Puuenergia ry
www.mottinetti.fi
www.polttopuuporssi.fi
www.halkoliiteri.com
Lämpöä puusta puhtaasti ja uusiutuvasti
Motiva Oy:n julkaisu
(www.motiva.fi > Julkaisut > Uusiutuva energia)
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Päälämmitysjärjestelmä

Lämpöpumput

Lämpöpumput ovat kehittyneet tehokkaiksi ja luotettaviksi, ja niiden suosio
on kasvanut voimakkaasti. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai
veteen varastoitunutta auringonlämpöä. Poistoilmalämpöpumppu ottaa
energian talosta poistettavasta sisäilmasta. Uusin lämpöpumppuratkaisu
on ilma-vesilämpöpumppu.

Lämmin käyttövesi

Lämpöpumppu

Maapiiristä
tuleva
keruuliuos
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Maapiiriin
palaava
keruuliuos

Lämmitysverkosto

Lisätietoa lämpöpumpuista
www.sulpu.fi Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry
Lämpöä omasta maasta Motiva Oy:n julkaisu
(www.motiva.fi > Julkaisut > Rakentaminen)

Maalämpöpumppu

Vuonna 2008 lähes 30 prosenttia
uuden pientalon rakentajista valitsi
maalämpöpumpun. Lämpö otetaan
useimmiten syvästä porakaivosta tai
pintamaahan asennetusta pitkästä
vaakaputkistosta. Jos tontti sijaitsee
sopivasti vesistön äärellä, voidaan
lämpöä ottaa myös vedestä.
Lämpöpumpun tehokkuutta kuvaa lämpökerroin (COP). Se kertoo kuinka paljon pumppu tuottaa lämpöä verrattuna
sen käyttämään sähköenergiaan. Tyypillisesti maalämpöpumppujärjestelmän vuotuinen lämpökerroin on noin
kolme. Maalämpöpumpun tuottama
lämpöenergia on siis pääosin uusiutuvaa energiaa.
Maalämpöpumppua voidaan käyttää myös viilennykseen, erityisesti kun
lämmönkeruupiirinä on porakaivo.
Sisäilman lämpötilaa voidaan laskea
asteella tai parilla. Keruupiirin viileää
nestettä kierrätetään yleensä ilmanvaihtokoneen jäähdytyspatterin kautta. Ratkaisu on energiatehokas, sillä
ainoastaan kiertovesipumppu kuluttaa
hieman sähköä.
Maalämpöpumpun hankintahinta
on melko korkea, mutta sillä tuotettu
lämpöenergia on edullista. Maalämpöpumpun kannattavuus on suuremmissa
taloissa parempi. Jos talon koko on 150
m2 tai sitä suurempi, maalämpöpumppu kannattaa ottaa yhdeksi vertailtavaksi vaihtoehdoksi.
Suunnittelu
Maalämpöpumppujärjestelmä on suunniteltava kokonaisuutena. Huolellinen
suunnittelu ja ammattitaitoinen asen-

nus ovat hyvin toimivan maalämpöpumppujärjestelmän edellytyksiä. Paitsi
itse maalämpöpumpun ominaisuudet,
myös lämmönkeruupiirin ja lämmönjakoverkoston mitoittaminen vaikuttavat
järjestelmän tehokkuuteen.
Porakaivo sopii lämmönlähteeksi,
jos peruskallio on riittävän lähellä maan
pintaa. Porakaivon toteutuksessa on
huolehdittava siitä, että pintavedet
eivät pääse pohjaveteen. Porakaivo on
yleensä 150–200 metriä syvä. Tarvittaessa porakaivoja voidaan tehdä useampia ja silloin niiden on oltava riittävän etäällä (15–20 m) toisistaan.
Vaakaputkisto on mahdollinen ratkaisu, jos tontti on riittävän iso. Kostea
savimaa on lämmön tuoton kannalta
parempi kuin hiekkamaa. Kivisessä
maaperässä roudan liikuttamat kivet
saattavat vaurioittaa putkistoa. Vaakaputkisto asennetaan noin metrin syvyyteen, yleensä vähintään 1,5 metrin
välein.
Vesistöstä saadaan yhtä paljon
lämpöä kuin hyvästä porakaivosta.
Keruuputkiston kannalta sopiva ranta
on vähintään 2 metriä syvä jo lähellä
rantaviivaa. Putket upotetaan pohjamutaan painoilla.
Maalämpöpumppuja valmistetaan
hieman erityyppistä tekniikkaa hyödyntäen. Tekniikan mukaan ne mitoitetaan
joko osateholle tai täydelle teholle.
Osateholle mitoitettu maalämpöpumppu käyttää kovimpien pakkasten aikana sähkövastuksia kattamaan huipputehon tarvetta. Molemmilla ratkaisuilla
päästään hyvään lopputulokseen kunhan järjestelmä on suunniteltu kokonaisuutena.

Maalämpöpumppu tarvitsee lattiatilaa noin yhden neliömetrin. Jos järjestelmässä on puskurivaraaja, tilantarve
on suurempi. Järjestelmä voidaan asentaa vaikkapa kodinhoitohuoneeseen,
mutta erillinen tekninen tila on suositeltavampi paikka.
Käyttö
Maalämpöpumppu on vaivaton eikä
vaadi juuri huoltoa. Jos lämpöpumpulle
on asennettu oma sähköenergiamittari, voidaan seurata paljonko sähköä kuluu tilojen lämmitykseen ja lämpimän
käyttöveden valmistukseen. Loppuosa
sähköenergiasta kuluu valaistukseen ja
kodin sähkölaitteisiin. Lämpöpumpun
kompressorin käyttöikä on tyypillisesti
15–20 vuotta. Jos kompressori rikkoutuu, sen tilalle voidaan vaihtaa uusi,
eikä koko lämpöpumppua tarvitse vaihtaa.

Ympäristönäkökohdat
Maalämpö luokitellaan uusiutuvaksi energiaksi.
Lämpöpumput tarvitsevat kuitenkin sähköä toimiakseen. Jos maalämpöpumpun vuotuinen lämpökerroin on 3, voidaan karkeasti olettaa, että
maalämpöpumpulla tuotetun lämmön päästökerroin on kolmasosa lämmitykseen käytetyn sähkön
päästökertoimesta. Tällä oletuksella talo, jossa
kuluu 10 000 kWh lämmitykseen, aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä 0,7–1,3 tonnia vuodessa,sen
mukaan, mitä päästökerrointa sähkölle käytetään.
Poistoilma- ja ilma-vesilämpöpumpulla on
pienempi lämpökerroin kuin maalämpöpumpulla.
Jos vuosilämpökerroin on 2, 10 000 kWh vuodessa lämmitysenergiaa kuluttava talo aiheuttaa
vuodessa noin 1–2 tonnin hiilidioksidipäästöt.
Vuosilämpökertoimella 2,5 vastaavan talon vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat noin 0,8–1,6 tonnia vuodessa.
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Päälämmitysjärjestelmä

Lämmin käyttövesi

Sisäyksikkö

Ulkoyksikkö
Lämmitysverkosto

Ilma-vesilämpöpumppu

Ilma-vesilämpöpumppu on uusin
lämpöpumpputekniikkaa hyödyntävä
lämmitysratkaisu. Ilma-vesilämpöpumppu ottaa lämmitysenergiaa ulkoilmasta ja siirtää sen vesikiertoiseen
lämmitysjärjestelmään. Sillä voidaan
lämmittää myös lämmin käyttövesi.
Ilma-vesilämpöpumppu toimii samalla
periaatteella kuin muutkin lämpöpumput. Ulkolämpötilan laskiessa ilma-vesilämpöpumpulla saatava lämmitysenergian määrä laskee ja aivan kovimmilla
pakkasilla (noin -20 °C) sillä ei voida
kattaa talon koko lämmitystarvetta.
Koska ilma-vesilämpöpumpu tuottaa vähiten energiaa silloin kun lämmitystarve on suurimmillaan, järjestelmä
tarvitsee varajärjestelmän. Yleensä
varajärjestelmänä käytetään ilma-vesilämpöpumpun omia sähkövastuksia,
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joilla lämmitystarve katetaan kovimpien
pakkasten aikana. Lämmityskauden
aikana on kuitenkin vain vähän sellaisia
päiviä, jolloin ilma-vesilämpöpumpun
tuottama lämpö ei riitä. Puun käyttö kovien pakkasten aikana on tehokas tapa
vähentää ostettavan sähköenergian
määrää.
Ilma-vesilämpöpumpun etuna verrattuna maalämpöpumppuun on halvempi hankintahinta sekä se, että se
voidaan asentaa sellaisiinkin kohteisiin,
joihin maalämpöpumpun asennus ei
maaperän laadun vuoksi ole mahdollista. Ilma-vesilämpöpumppu voidaan
asentaa helposti myös olemassa olevaan taloon, jolloin se voidaan asentaa
vanhan lämmitysjärjestelmän tilalle tai
rinnalle.
Ilma-vesilämpöpumpun vuotuinen
lämpökerroin on noin 2,0, eli se tuottaa
2 kWh lämpöä jokaista käyttämäänsä

sähkö-kWh:a kohti. Verrattuna huonekohtaiseen sähkölämmitykseen, ilmavesilämpöpumpputaloon tarvitaan
40–60 prosenttia ostettavaa sähköä
tilojen ja käyttöveden lämmitykseen.
Haittana on ulkona olevan höyrystinyksikön puhallinääni ja ajoittainen höyrystinpatterin tarvitsema sulatus, joka
alentaa saavutettavaa lämpökerrointa.

Lisätietoa

www.sulpu.fi
Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry

Jäteilma
poistuu
hormin kautta

Poistettava
lämmin sisäilma

Lämmin käyttövesi

Poistoilmalämpöpumppu

Lämmitysverkosto

Poistoilmalämpöpumppu

Poistoilmalämpöpumpulla voidaan
hoitaa melkein koko talon lämmitystarve. Se siirtää lämpöä talosta poistettavasta, lämpimästä sisäilmasta
vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään ja lämmittää myös lämpimän
käyttöveden.
Poistoilmalämpöpumppu ottaa lämmitysenergiaa talosta poistettavasta ilmasta. Pumppu siirtää lämmön tuloilmaan, lämpimään käyttöveteen tai
vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään.
Poistoilmalämpöpumpulla voidaan
myös viilentää sisäilmaa. Järjestelmä
vaatii, että ilmaa vaihdetaan aina riittävästi (0,5 kertaa talon ilmatilavuus tunnissa). Poistoilmalämpöpumppu hoitaa
myös talon ilmanvaihdon ja se korvaa
normaalin ilmanvaihtolaitteiston ja
lämmöntalteenoton. Poistoilmalämpö-

pumpun lämpökerroin on tavallisesti
1,5–2,2.
Suoraan sähkölämmitykseen verrattuna poistoilmalämpöpumppu säästää noin 40 prosenttia ostettavasta
energiasta. Ulkoilman lämpötilan laskiessa poistoilmalämpöpumpun lämmitysteho ei enää riitä, vaan tarvitaan lisälämpöä, joka voidaan tuottaa laitteen
omilla sähkövastuksilla. Energialaskua
voidaan pienentää polttamalla tulisijoissa puuta kovien pakkasten aikaan.
Koska lämmönlähteenä on aina
talon noin 21-asteinen sisäilma, poistoilmalämpöpumppu tuottaa lämpöä
vuodenajasta ja ulkolämpötilasta riippumatta vakioteholla (noin 2–3 kW).
Poistoilmalämpöpumppu poistaa ilmanvaihtolaitteen tavoin ilmaa myös
talon kosteista tiloista.
Markkinoilla on erityyppisiä poistoilmalämpöpumppuja. Perusratkaisuis-

sa tuloilma tuodaan taloon lämmittämättömänä huoneissa olevien raitisilmaventtiilien kautta. Tarjolla on myös
järjestelmiä, joissa tuloilma esilämmitetään ja jaetaan huoneisiin koneellisesti.
Poistoilmalämpöpumppu viilentää
talosta poistettavan noin 20 asteisen
sisäilman nollan vaiheille. Markkinoilla
on tosin tarjolla myös ratkaisuja, joilla
pääsee vielä matalampiin lämpötiloihin.
Poistoilmalämpöpumpun hankintahinta on selvästi alempi kuin esimerkiksi maa- tai ilma-vesilämpöpumpuilla.
Poistoilmalämpöpumppu soveltuu
hyvin pienehköihin omakotitaloihin.
Poistoilmalämpöpumppu on asukkaiden kannalta helppohoitoinen. Suodattimien puhdistus ja vaihto on tehtävä
laitevalmistajan ohjeiden mukaan,
yleensä noin kerran vuodessa.
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Päälämmitysjärjestelmä

Kaukolämpö

Kaukolämpö on taajamien lämmitystapa. Lämpö tuotetaan lämpö- tai
voimalaitoksissa, joista se johdetaan
kaukolämpöverkostoa pitkin asiakkaan
lämmönjakokeskukseen. Polttoaineena
käytetään voimalaitoksen mukaan joko
maakaasua, kivihiiltä, turvetta, puuta
tai öljyä.
Suomessa noin puolet rakennusten
lämmitykseen tarvittavasta energiasta
saadaan kaukolämmöstä. Nykyään yhä
useammin myös pientaloja liitetään
kaukolämpöverkostoon. Kaukolämmön
saatavuus kannattaa selvittää paikalliselta kaukolämpöyritykseltä.
Lämpömäärän laskin mittaa laitteiden läpi virranneen kaukolämpöveden
määrän ja sen jäähtymän perusteella
rakennuksen lämmityksen ja käyttöveden kuluttaman lämpöenergian. Kaukolämpöveden lämpötila on sään ja lämmitystarpeen mukaan 65–115 °C. Asiakkailta tuotantolaitoksiin palaavan veden
lämpötila on 25–55 °C.
Liittymisestä kaukolämpöön maksetaan liittymismaksu. Kaukolämmön
käytöstä asiakkailta veloitetaan perusja energiamaksu.
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Suunnittelu

Kaukolämpöä käytettäessä ei tarvita
erillistä lämminvesivaraajaa, sillä energia sekä lämmitykseen että lämpimään
käyttöveteen saadaan lämmönsiirtimen
kautta.
Kaukolämpö otetaan vastaan lämmönjakokeskuksessa, jonka varusteisiin
kuuluvat lämmityksen ja käyttöveden
lämmönsiirtimet sekä mahdollinen
ilmanvaihdon lämmityksen lämmönsiirrin, säätölaitteet, kiertovesipumput,
paisunta- ja varolaitteet, lämpö- ja painemittarit sekä sulkuventtiilit. Pientalon
lämmönjakokeskus on kompakti, tehdasvalmisteinen kokonaisuus.
Laitteet mitoitetaan vastaamaan
tarvittavaa tehoa niin, että lämpöä riittää aina sekä lämmitykseen että lämpimään käyttöveteen. Laitteet yleensä
keskitetään erilliseen tekniseen laitetilaan, johon voidaan sijoittaa myös
muita teknisiä laitteita.
Kaukolämpölaitteet hankitaan
asennuksineen lämpöurakoitsijaliikkeestä tai kokonaistoimituksina lämpöyhtiöltä.
Lämmönjakojärjestelmänä voidaan
käyttää vesikiertoista patteri- tai lattialämmitystä, ilmalämmitystä tai ilmanvaihtolämmitystä.

Käyttö

Kaukolämmitys on vaivaton lämmitystapa eikä vaadi juuri huoltoa. Lämmön
hinnassa on paikkakuntakohtaisia eroja.
Useimmat kaukolämpöyritykset
lähettävät asiakkailleen vuosittain kulutuksen seurantaraportteja. Niissä esitetään oman kulutuksen lisäksi vertailuarvoina muiden vastaavien rakennusten
ominaiskulutuksia. Jos kulutus poikkeaa
huomattavasti aikaisemmasta tai vastaavien rakennusten luvuista, syy kannattaa selvittää, sillä se voi olla merkki
viasta.
Yli 15 vuotta vanhojen käyttöveden
lämmönsiirtimien kunto on tarkistettava vuosittain. Vuoto ilmenee veden- ja
energiankulutuksen kasvuna, veden
lämpötilan vaihteluna ja joskus myös
lämpimän käyttöveden värjääntymisenä.
Täydellinen kaukolämmityslaitteiden katselmus on tarpeen 15 vuotta
käytössä olleille laitteille. Yksittäisten
laitteiden uusimisen sijaan kannattaa
uusia tarvittaessa koko kokonaisuus.

Ympäristönäkökohdat
Lämmin käyttövesi
Lämmönjakokeskus
Lämmitysverkosto

Kaukolämmön ympäristövaikutukset määräytyvät sen mukaan, millä tavalla se on tuotettu.
Kaukolämmön polttoaineena voi olla esimerkiksi
maakaasu, kivihiili, turve, öljy, puu ja metsähakkuiden jätteet, biokaasu sekä teollisuudesta
ylijäävä lämpö. Kaukolämpöä voidaan tuottaa
pelkästään lämpöä tuottavissa lämpölaitoksissa
tai yhteistuotantolaitoksissa, jotka tuottavat
kaukolämmön lisäksi myös sähköä.
Vuonna 2008 tuotettiin 75 prosenttia kaukolämmöstä yhteistuotantolaitoksissa. Yhteistuotantovoimalaitosten hyötysuhde on huomattavasti parempi kuin pelkästään sähköä tai lämpöä tuottavien voimalaitosten, parhaimmillaan
yli 90 prosenttia. Loppuosa kaukolämmöstä
tuotettiin pelkästään lämpöä tuottavissa erillistuotantolaitoksissa. Yleisimmät kaukolämmön ja
siihen liittyvän sähköntuotannon polttoaineet
ovat fossiilisia: maakaasu (37,2 %), kivihiili
(23,7 %) ja turve (18,3 %). Puun ja muun
biopolttoaineen osuus oli vuonna 2008 noin
13,2 prosenttia.
Kaukolämmön keskimääräinen päästökerroin on 214 g/kWh, joten 10 000 kWh vuodessa
lämmitysenergiaa kuluttava talo aiheuttaa lämmityksen osalta 2,14 tonnia hiilidioksidia vuodessa.
Kaukolämmön tuotannossa tulevien vuosien tavoitteena on pienentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä polttoainevalinnoilla ja uusilla teknisillä ratkaisuilla.
Lähteet: Energiateollisuus ry | Heljo, Laine: Sähkölämmitys ja lämpöpumput päästöjen aiheuttajina
Suomessa, Tampereen teknillinen yliopisto 2005

Kaukolämpö

Lisätietoa

www.kaukolampo.fi Energiateollisuus ry:n sivusto
www.energia.fi/kaukolampo/kaukolampo
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Päälämmitysjärjestelmä

Sähkölämmitys

Lämmin käyttövesi
Kylmä käyttövesi
Sähkölämmitys voidaan toteuttaa joko
huonekohtaisena tai vesikiertoisena.
Sähkölämmityksellä on hyvä hyötysuhde, ja se säätyy tarkasti. Haittapuolena
on muita lämmitysmuotoja kalliimpi
energian hinta sekä sähköntuotannon
aiheuttamat päästöt.
Sähkölämmityksessä energian hinta on
korkeampi kuin muissa lämmitystavoissa. Sähkölämmitykseen päätyvän kannattaa siis tehdä talo, joka tarvitsee vähän lämmitysenergiaa. Sähkölämmitystaloissa myös täydentävät lämmitysjärjestelmät ovat erityisen kannattavia.
Pienikokoisissa matalaenergia- ja passiivitaloissa sähkölämmitys voi olla perusteltu vaihtoehto. Sähkölämmittäjän
kannattaa käyttää puuta etenkin kovien
pakkasten aikana. Silloin tulisijan lämpö
hyödyntyy parhaiten, ja samalla kevennetään koko sähköverkon kuormitusta.

Huonekohtaiset
sähkölämmitysratkaisut
Lattialämmitys kaapeleilla

Kaapelilattialämmitys voidaan asentaa
betonilaattaan ja myös puu- tai levyrakenteiseen lattiaan. Lattialämmityksessä lämpö siirtyy huoneeseen pintoja lämmittävänä säteilylämpönä, loppu
lämmittää huoneilmaa.
Jatkuvatoiminen lattialämmitys
on päällä vuorokauden ympäri termos2 2 P I E N TA LO N L Ä M M I T Y SJ Ä RJ E S T E L M ÄT

taatin ohjaamana. Ratkaisu sopii tiloihin, joissa lattiapäällyste luovuttaa lämmön nopeasti huoneeseen. Tällaisia lattiamateriaaleja ovat klinkkeri tai muovimatto. Lämmitetty lattia lisää asumisviihtyvyyttä erityisesti pesu- ja suihkutiloissa. Puurakenteisen lattian ja kipsilevylattioiden lattialämmitystä käytetään
aina jatkuvatoimisena.
Osittain varaavassa lattialämmityksessä betonilaatta lämmitetään edullisemman yösähkön aikana. Sitä voidaan
täydentää vaikka katto- tai patterilämmityksellä tai huonekohtaisella tuloilman
lämmityslaitteella. Lattiamateriaaliksi
valitaan hitaasti lämpöä luovuttava
materiaali, useimmiten parketti. Täysin
varaavia eli pelkästään yösähkön aikana
toimivia lattialämmitysratkaisuja ei
kannata tehdä huonon säädettävyyden
takia. Varaavuus myös lisää aina energiankulutusta.
Lattialämmitystä säädetään huonekohtaisilla termostaateilla. Lattiatermostaatti pitää lattian lämpötilan samalla tasolla. Lattiatermostaatti soveltuu hyvin
esimerkiksi pesutilojen lattialämmityksen säätöön. Yhdistelmätermostaatti
säätää lattialämmitystä huoneilman
lämpötilan mukaan ja estää lattian lämpötilaa nousemasta liian korkeaksi. Yhdistelmätermostaatti sopii oleskelutilojen lattialämmityksen säätöön.
Useimmat lattiamateriaalit käyvät
lämmitetyn lattian päällysteeksi. Kannat-

taa kuitenkin aina varmistaa asia
lattiamateriaalin valmistajan ohjeista.

Patterilämmitys

Patterilämmityksellä on erittäin hyvä
hyötysuhde ja se reagoi nopeasti lämmitystarpeen muutoksiin. Sähköpattereita on kahta päätyyppiä. Suljetussa
lämmittimessä lämpö siirtyy huoneeseen pääasiassa lämpösäteilynä lämmittimen ulkopinnasta. Tyypillisesti pienikokoisempi yhdistelmälämmitin lämmittää myös sen läpi virtaavaa ilmaa.
Sähköpatterin pintalämpötila on normaalisti korkeimmillaan noin 70 °C ja
normaalikäytössä alle 60 °C.
Lämmitystä säädetään patterin
omalla termostaatilla. Elektroniset
termostaatit ovat äänettömiä ja ne
pitävät huoneilman lämpötilan erittäin
tasaisena.
Patterit sijoitetaan yleensä ikkunoiden alle, missä ne parhaiten poistavat
vetoa. Patterin eteen on jätettävä vapaata tilaa ilmankierrolle.

Kattolämmitys

Kattorakenteeseen asennetut lämmityskelmut lämmittävät kattoverhoilun,
joka luovuttaa lämmön lämpösäteilynä
lattian, seinien, ikkunoiden ja huonekalujen kautta huoneilmaan.
Kattolämmitys soveltuu hyvin oleskelutiloihin, keittiöön ja makuuhuoneisiin. Jotta lämpö pääsisi vapaasti sätei-

Käyttövesisäiliö

Sähkökattilan
vesisäiliö

Lämmityspiiri

lemään, lämmityselementtien kohdalla ei saa olla korkeita kaappeja tai vastaavia. Kattolämmitystä säädetään erillisellä huonetermostaatilla. Kattolämmityksen osuus on ollut viime vuosina
melko pieni.

Ilmalämmitys

Ilmalämmitys on erityisesti matala- ja
passiivienergiatalojen lämmitysratkaisu. Lämmityslaite on yhdistetty ilmanvaihtojärjestelmään. Tuloilman päätelaitteessa on sähkövastus, joka lämmittää oleskelutiloihin tuotavaa tuloilmaa. Lämmöntalteenottolaitteen noin
15 °C:een esilämmittämää ilmaa lämmitetään huonekohtaisesti termostaatin ohjaamana. Huoneeseen tuotavan
ilman lämpötila on yleensä korkeintaan
30 °C. Huonetiloihin, joista poistetaan
ilmaa (esimerkiksi pesutilat ja vaatehuone), on valittava muu lämmitys,
esimerkiksi lattialämmitys.

Vesikiertoiset
sähkölämmitysratkaisut

Vesikeskuslämmityksen lämmönlähteenä voidaan käyttää myös sähköä. Lämmöntuottolaitteena on silloin joko sähkövastuksilla varustettu varaaja tai sähkökattila.
Varaavassa sähkölämmityksessä
varaajan koko on tyypillisesti 1–2 m2.
Sillä tuotetaan sekä tilojen lämmitysenergia että lämpimän käyttöveden tar-

vitsema energia. Tavoitteena on, että
yösähkön osuus on noin 90 prosenttia.
Tällä tavoin selvitään huomattavasti
pienemmällä varaajakoolla,jolloin hankintahinta on pienempi. Sähkövaraajia
voidaan käyttää myös puukattiloiden
yhteydessä. Kookas pystyvaraaja mahdollistaa myös aurinkoenergian hyödyntämisen. Tarjolla on erilaisia varaajaratkaisuja, ja esimerkiksi käyttövesi voidaan valmistaa erillisellä varaajalla.
Sähkökattila tuottaa joka hetki
talon tarvitseman lämmitysenergian
sähkövastuksilla. Lämpö jaetaan huonetiloihin vesikiertoisella lämmönjakojärjestelmällä, esimerkiksi lattialämmityksellä. Lämpöä ei yleensä varata yösähköllä, mutta järjestelmään voidaan
liittää myös varaaja. Käyttövesi lämmitetään erillisellä käyttövesivaraajalla.
Käyttövesivaraaja ja sähkökattila voidaan myös yhdistää yhdeksi laitteeksi.
Sähkökattila sopii parhaiten pienehköihin, noin 100 m2:n kokoisiin omakotitaloihin sekä taloihin, joissa lämmitystarve on pieni, jolloin varaavuudesta
ei saada niin suurta hyötyä. Sähkökattilan etuna on halpa hankintahinta
yhdistettynä vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään, joka mahdollistaa
lämmitysenergian vaihtamisen.
Sähkökattilat ja -varaajat ovat
helppokäyttöisiä lämmitysjärjestelmiä.
Haittapuolena on muita lämmitystapoja
kalliimpi energia.

Ympäristönäkökohdat
Sähkölämmitys ei aiheuta päästöjä käyttöpaikalla, mutta sähkön tuotannossa syntyy päästöjä. Sähkön päästökerroin vaihtelee vuosittain,
mutta se on noin 200 kg-CO2/kWh. Lämmitykseen käytetylle sähkölle käytetään päästökerrointa 400 g-CO2/kWh, jossa otetaan huomioon
se, että suuri osa lämmitykseen käytetystä
sähköstä tuotetaan talvella. Talo, joka kuluttaa
lämmitykseen 10 000 kWh vuodessa aiheuttaa
lämmityksen osalta vuodessa 2 tai 4 tonnin hiilidioksidipäästöt, käytetyn kertoimen mukaan.
Sähkölämmittäjä voi valita uusiutuvalla
energialla tuotettua sähköä, jolloin ympäristöhaitat ovat paljon pienemmät.

Ikkunalämmitys
Lämmitettävän ikkunan selektiivipinnoite on
läpinäkyvä sähköä johtava kalvo, joka muuttaa
sähkön lämmöksi. Ikkunalämmitystä ei käytetä
pääasiallisena lämmönlähteenä, vaan sitä käytetään yleensä suurissa ikkunapinnoissa estämään
vedon tunnetta.

Lisätietoa
www.sahkolammitysfoorumi.com
Sähkölämmitysalan yritysten yhteistyöjärjestö
www.ekoenergia.fi
www.energiamarkkinavirasto.fi
www.vaihdavirtaa.net
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Päälämmitysjärjestelmä

Öljylämmitys

Uusien öljylämmitysjärjestelmien
hyötysuhteet ovat hyviä ja polttoaine
palaa puhtaasti. Öljylämmitysjärjestelmään voidaan yhdistää myös uusiutuvaa energiaa, kuten aurinkölämpöä ja
puulla tuotettua energiaa.
Öljylämmityksen lämmöntuottojärjestelmään kuuluvat öljykattila, öljypoltin,
öljysäiliö, savuhormi metallisine vuorausputkineen sekä säätö- ja hallintalaitteet. Kattilaan asennettu termostaatti ohjaa öljypoltinta automaattisesti
lämmönkulutuksen mukaan. Automaattinen liekinvalminta varmistaa laitteiston turvallisen toiminnan.
Öljylämmityksessä ei tarvita erillistä lämminvesivaraajaa. Öljykattilan
lämmitysteho on niin suuri, että kattilan
oma vesitilavuus riittää myös käyttöveden lämmitykseen. Erillinen varaaja on
tarpeen, jos halutaan hyödyntää myös
uusiutuvaa energiaa.
Parhaat öljylämmityskattilat pystyvät hyödyntämään 94–95 prosenttia
polttoöljyn energiasta. Vuositasolla
päästään jopa yli 90 prosentin hyötysuhteeseen. Uusimalla vanha öljykattila
voidaan öljynkulutusta vähentää huomattavasti.
Öljylämmitysjärjestelmään voidaan
yhdistää myös uusiutuvaa energiaa.
Aurinkokerääjillä voidaan tuottaa lämmintä käyttövettä. Parhaiten aurinkoenergiaa hyödynnetään, jos sitä käytetään käyttöveden lämmityksen lisäksi
esimerkiksi pesutilojen lattialämmityksessä. Aurinkoenergialla voidaan tuottaa noin 25–30 prosenttia lämmitystarpeesta. Puuta voidaan käyttää öljyn
rinnalla, jos kattilaksi on valittu kaksoispesäkattila. Öljykattiloiden rinnalle
2 4 P I E N TA LO N L Ä M M I T Y SJ Ä RJ E S T E L M ÄT

Öljysäiliö

voidaan asentaa ilma-vesilämpöpumppu.

Suunnittelu

Pelkästään öljyn käyttöä varten suunniteltu tavanomainen yksipesäkattila on
hyötysuhteeltaan paras. Kaksoispesäkattiloissa voidaan käyttää öljyn lisäksi
puuta, mutta kokonaishyötysuhde
on hieman yksipesäkattilaa heikompi. Mahdollisten häiriöiden varalta öljykattiloissa on yleensä sähkövastus.
Kaksoispesäkattilan yhteyteen
kannattaa asentaa energiavaraaja, jos
puuta on tarkoitus käyttää enemmän.
Siihen voidaan varastoida puulla tuo-

tettua lämpöä. Varaaja on hankittava
myös silloin, kun järjestelmään liitetään
aurinkolämpöjärjestelmä tai ilmavesilämpöpumppu. Yksipesäkattilan yhteyteen varaajaa ei välttämättä tarvita, sillä
öljykattilan automatiikka huolehtii palamisen ohjauksesta.
Usein kaikki talon tekniikka kootaan yhteen tekniseen tilaan. Öljylämmitysjärjestelmä tarvitsee tavallisesti
lattiatilaa 4–6 m2. Palamisilman saantia
varten pitää teknisessä tilassa olla
palamisilmaventtiili.
Sisälle asennettava öljysäiliö on
kooltaan tyypillisesti 1500–3 000 litraa.
Samaan tilaan öljylämmityskattilan

Säädin

Lämmitysverkosto

Ympäristönäkökohdat

Öljykattila

Lämmin
käyttövesi

Öljy on fossiilinen polttoaine, joka aiheuttaa
kasvihuonekaasupäästöjä. Öljylämmityksen voi
kuitenkin kytkeä esimerkiksi aurinkolämpöjärjestelmään. Kaksoispesäkattilaa käyttämällä on
mahdollista käyttää puuta tukipolttoaineena.
Markkinoilla on jo lämmitysöljyjä, joihin on lisätty biokomponentti. Ympäristön kannalta tärkeää
on myös huoltaa järjestelmä säännöllisesti, jolloin öljy palaa hyvällä hyötysuhteella aiheuttaen
vähemmän päästöjä.
Kevyen polttoöljyn päästökerroin on
267 g-CO2/kWh, jolloin 10 000 kWh lämmitykseen käyttävä talo aiheuttaa 2,67 tonnia
hiilidioksidipäästöjä vuodessa.

Öljypoltin

Vapaaehtoiset kattilatarkastukset parantavat
energiatehokkuutta

kanssa saa sijoittaa enintään 3 000 litran öljysäiliön. Öljysäiliötä ei suositella
asennettavaksi samaan tilaan kaksoispesäkattilan kanssa.
Öljylämmityslaitteisto tarvitsee liitännän savuhormiin. Tiilihormi on syytä
vuorata haponkestävällä lämpöeristetyllä vuorausputkella.

Käyttö

Nykyaikaisissa laitteissa öljypolttimen
huoltoväli on kaksi vuotta tai kun lämmitysöljyä on käytetty 5 000 litraa.
Tyypillinen omakotitalo kuluttaa noin
2 500–3 000 litraa polttoöljyä vuodessa.

Ammattilaisen tekemän määräaikaishuollon yhteydessä kannattaa puhdistuttaa myös kattila. Tärkeillä pohjavesialueilla maanalainen öljysäiliö pitää
tarkistaa ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua sen käyttöönotosta. Tarkistuksen suorittanut alan asiantuntijayritys määrittää seuraavan tarkistusajankohdan.
Kesälaatuisen kevyen polttoöljyn
pakkaskestävyys on noin –3 °C. Sisätilojen säiliöissä ja useimmissa maanalaisissa säiliöissä sitä voidaan käyttää
myös ympärivuotisesti. Mikäli kesälaadun pakkaskestävyys ei riitä, valitaan
talvilaatu.

Öljykattiloiden kattilatarkastusten tavoitteena
on varmistaa, että kattila tuottaa lämmön tehokkaasti ja taloudellisesti. Tarkastus sisältää
järjestelmän kunnon tarkastuksen ja arvioinnin.
Mittauksilla selvitetään palamisen laatu ja taloudellisuus. Tuloksena saadaan arvio järjestelmän
säätöjen ja laitteistojen parannustarpeesta.
Tarkastus kannattaa tehdä määräaikaishuollon
tai nuohouskäynnin yhteydessä.
Lämmityskattiloiden vapaaehtoiset tarkastukset ovat osa vuoteen 2016 voimassa olevaa
työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja öljyalan toimijoiden solmimaa energiatehokkuussopimusta.

Lisätietoa
www.oil.fi Öljyalan Palvelukeskus Oy
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Päälämmitysjärjestelmä

Kaasulämmitys
Tampere

Valkeakoski

Hämeenlinna

Lahti

Hyvinkää
Turku
Porvoo
Lohja

Vantaa
Helsinki
Espoo

Kaasulämmitysjärjestelmä muistuttaa
periaatteeltaan öljylämmitystä, ja
lähes kaikkia öljylämmityskattiloita
voidaan käyttää myös maa- tai biokaasulla. Maakaasua ei yleensä varastoida, vaan talo kytketään maakaasuverkkoon, joka löytyy yli 40 kunnan
alueelta. Myös erilaisista biohajoavista
jätteistä tuotetun biokaasun käyttö
on lisääntynyt Suomessa. Biokaasua
voidaan tuottaa myös maatila- tai
talokohtaisella kaasureaktorilla.
Maakaasun saanti edellyttää liittymistä
paikkakunnan jakeluverkkoon. Lämmityskohde liitetään jakeluputkistoon
maanalaisella muovisella kaasuputkella
(talohaara). Kaasuliittymä sisältää put2 6 P I E N TA LO N L Ä M M I T Y SJ Ä RJ E S T E L M ÄT

ken lisäksi pääsulkuventtiilin, paineensäätimen turvalaitteineen, läpiviennin
sekä kaasumäärämittarin. Liittymisestä
paikalliseen maakaasuverkkoon maksetaan liittymismaksu. Kaasun jakeluyhtiö
huolehtii kaasun jakeluputkiston asennuksesta sekä mittaus- ja säätölaitteista kaasumittarille saakka. Puutarhaletkun paksuinen muovinen kaasuputki
asennetaan maahan muiden putkien ja
kaapelien tapaan. Suomessa on noin
4 000 maakaasulla lämpiävää pientaloa.

Suunnittelu

Tavallisten lämmityskattiloiden lisäksi
on mahdollista valita kondenssikattila,
jolla on erittäin hyvä hyötysuhde. Kon-

denssikattila ottaa talteen myös palamisessa syntyneen vesihöyryn lämpöenergiaa, joten palamishyötysuhde on
korkeampi kuin tavallisessa lämmityskattilassa. Tavanomaiseen kattilatekniikkaan verrattuna kondenssikattilan
hyötysuhde on noin 10 prosenttiyksikköä parempi. Perinteisellä, alempaan
lämpöarvoon perustuvalla, hyötysuhteen laskentamenetelmällä kondenssikattilan hyötysuhteeksi saadaan laskennallisesti jopa yli 100 prosenttia.
Kaasukattila ja siihen liittyvät laitteet on kätevintä asentaa erilliseen tekniseen tilaan. Kondenssikattila voidaan
kytkeä ns. suljettuun järjestelmään, jossa palamisilma otetaan suoraan ulkoa ja
palamiskaasut johdetaan suoraan ulos

Maakaasua on saatavilla
seuraavilla paikkakunnilla
Akaa, Asikkala, Espoo, Hamina, Hattula,
Helsinki, Hollola, Hyvinkää, Hämeenkyrö,
Hämeenlinna, Ikaalinen, Imatra, Janakkala,
Järvenpää, Kangasala, Kerava, Kirkkonummi,
Kotka, Kouvola, Lahti, Lappeenranta, Lempäälä,
Lohja, Luumäki, Mäntsälä, Nastola, Nokia,
Orimattila, Pirkkala, Porvoo, Riihimäki,
Ruokolahti, Sipoo, Siuntio, Taipalsaari, Tampere,
Tuusula, Valkeakoski, Vantaa, Virolahti, Ylöjärvi
Imatra
Lappeenranta
Kouvola

Hamina
Kotka

Pietari

seinän läpi. Tavanomaista kattilatekniikkaa käytettäessä hormiksi sopii kevyt
elementtirakenteinen piippu tai normaali tiilipiippu, johon on asennettu
lämpöeristetty metallinen vuorausputki.
Jos vanha öljykattila on kunnossa, se
voidaan muuttaa kaasukäyttöiseksi.
Kattila puhdistetaan ja siihen liitetään
sopiva kaasupoltin.

Käyttö

Maakaasu ei likaa kattilaa eikä savuhormia. Näin varsinainen huoltotarve
on hyvin pieni. Poltinlaitteiden säätöjen
tarkistuttaminen pitää kaasun kulutuksen kurissa. Laitteen valmistaja ilmoittaa suositeltavan huoltovälin. Useim-

mat kaasuyhtiöt toimittavat kulutuksen
seurantaraportteja, joista omaa kulutusta voi verrata muiden vastaavien
kohteiden ominaiskulutukseen. Putkistoja ja niiden käyttölaitteita saavat
asentaa ja huoltaa vain tehtäviin hyväksytyt asennusliikkeet.
Turvallisuussyistä maakaasu hajustetaan lisäaineella, joka helpottaa mahdollisten vuotojen havaitsemista.
Kun maakaasulämmitys on valittu
ja maakaasuputki rakennettu, kannattaa sitä hyödyntää muun muassa keittiön lieden ja pihagrillin polttoaineena.
Laitteiden on oltava maakaasulle sopivia ja testattuja.

Ympäristönäkökohdat
Maakaasu on fossiilisista polttoaineista vähiten
haitallinen. Sen käyttö aiheuttaa noin neljänneksen vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin öljylämmitys. Maakaasu on rikitön polttoaine,
joka ei aiheuta hiukkaspäästöjä. Maakaasun
hiilidioksidin päästökerroin on noin 202 g/kWh.
Talo, joka kuluttaa 10 000 kWh lämmitysenergiaa vuodessa, aiheuttaa noin kahden tonnin
hiilidioksidipäästöt vuodessa.

Lisätietoa
www.maakaasu.fi Maakaasuyhdistys ry
www.biokaasuyhdistys.net Suomen Biokaasuyhdistys ry
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Tukilämmitysjärjestelmä

Aurinkolämmitys

Aurinkokeräin

Hormi

Pumppu- ja
säädinyksikkö

Lämmitysverkosto

Aurinkolämpöakku
Lämminvesivaraaja
Lämmin käyttövesi

Lämmityskattila

Käyttövesi
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Aurinkosähköpaneelin tuotto

Aurinkolämpökeräimen tuotto

Suomessa saadaan auringon energiaa
niin paljon, että sitä kannattaa hyödyntää lämmityksessä. Keskikesällä
useiden viikkojen ajan lämpöenergiaa
on tarjolla enemmän kuin sitä voi
kuluttaa tai varastoida. Pientaloissa
aurinkoenergiaa hyödynnetään useimmiten aurinkolämpönä täydentämään
peruslämmitystä.
Aurinkolämpöjärjestelmissä lämpöenergiaa otetaan talteen aurinkokerääjillä ja siirretään lämpimään käyttöveteen tai vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Aurinkolämpöä hyödynnetään
yhdessä toisen lämmitysmuodon kanssa.
Aurinkosähköjärjestelmissä auringon säteily muutetaan aurinkopaneeleilla sähköksi. Aurinkosähkö soveltuu
parhaiten kohteisiin, joita ei ole liitetty
sähköverkkoon, esimerkiksi kesämökkeihin.

Suunnittelu

Aurinkoenergiaa hyödynnetään myös
passiivisesti eli ilman erillisiä laitteita.
Eniten hyötyä saadaan huomioimalla
tämä jo suunnitteluvaiheessa. Talon
sijoittaminen tontille, ikkunoiden koko
ja suuntaus sekä rakennuksen massiivisuus vaikuttavat siihen, kuinka paljon
aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää.
Erilaisilla räystäsratkaisuilla voidaan estää liiallinen lämpö auringosta kesällä.
Aurinkolämpöjärjestelmä koostuu
aurinkokeräimestä, varaajasta, pumppu- ja ohjausyksiköstä sekä paisuntasäiliöstä. Tasokeräin on yleisin ja usein

kWh/m2, Helsinki, tasokeräin suunnattu
etelään, 20 asteen kallistuskulma
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myös edullisin keräintyyppi. Nykyään
käytetään jonkin verran myös tyhjiöputkikeräimiä.
Tasokeräimen läpinäkyvän katteen
alle sijoitettu musta levymäinen pinta
lämpenee auringonsäteiden vaikutuksesta ja lämmittää keräimessä kiertävää lämmönsiirtonestettä. Se johdetaan lämmönsiirtimeen, joka luovuttaa
lämmön varaajaan. Varaajasta otetaan
energiaa käyttöveden ja mahdollisesti
huonetilojen lämmitykseen. Ohjausyksikkö ohjaa kiertovesipumppua varaajan
lämpötilan mukaan.
Tasokeräin asennetaan katolle, ja se
suunnataan mahdollisimman etelään.
Kattokaltevuudeksi valitaan 30–60
astetta, kun laitteistoa käytetään ympäri vuoden. Lämmitysjärjestelmän varaajaksi tai käyttövesivaraajaksi hankitaan
malli, jossa on myös varaus aurinkopiirin lämmönsiirtimelle.
Keräimillä hyödynnettävä energiamäärä kasvaa, mikäli varaajaa käytetään matalalämpöisen lämmitysjärjestelmän lämmönlähteenä tai lämpö syötetään varaajaan, joka vain esilämmittää käyttövettä.
Jos aurinkolämpöä hyödynnetään
vain käyttöveden lämmityksessä, järjestelmä kannattaa yleensä mitoittaa niin,
että sillä tuotetaan noin puolet vuotuisesta lämpimän käyttöveden energian
tarpeesta. Nyrkkisäännön mukaan yhtä
keräinneliötä kohti tarvitaan 50–100 litraa varaajatilavuutta.
Omakotitalon käyttövesijärjestelmään asennetaan yleensä 4–6 m2:n
suuruiset aurinkokeräimet sekä tilavuu-
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kWh/m2, Helsinki, 130 W (1 m2),
suunnattu etelään, 45 asteen kallistuskulma

deltaan vähintään 200–600 litran
lämminvesivaraaja. Jos aurinkoenergialla halutaan tuottaa huonetilojen
lämmitysenergiaa, tarvitaan keräimiä
10–20 m2 sekä suuri 500–2 000 litran
varaaja.

Käyttö

Aurinkolämpöjärjestelmällä voidaan
tuottaa noin puolet lämpimän käyttöveden energiantarpeesta. Jos järjestelmällä tuotetaan myös lämmitysenergiaa vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään, voidaan omakotitalon vuotuisesta lämmitysenergian tarpeesta tuottaa jopa 25–35 prosenttia.
Aurinkolämpöjärjestelmän termostaatti ohjaa pumppua, joka kierrättää
keräimessä kulkevaa nestettä. Jos nesteen lämpötila keräimessä on tarpeeksi
paljon korkeampi kuin varaajassa,
pumppu käynnistyy. Kun aurinko ei
enää lämmitä riittävästi, pumppu
pysähtyy. Ohjausyksikkö valvoo myös,
että varaaja ei ylikuumene.
Aurinkolämpöjärjestelmät eivät
juurikaan tarvitse huoltoa. Suositeltavaa on, että keräinten pinta puhdistetaan siitepölykauden jälkeen.

Lisätietoa
www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi
Suomen Aurinkoteknillinen yhdistys ry
Auringosta lämpöä ja sähköä Motiva Oy:n julkaisu
(www.motiva.fi > Julkaisut > Uusiutuva energia)
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Tukilämmitysjärjestelmä

Kaminat ja tulisijat
Hormi

Tulisijoilla voidaan tuottaa merkittävä
osa huonetilojen lämmitystarpeesta
ja samalla vähentää ostoenergian tarvetta. Tulisijoja ja kamiinoita varten
kannattaa selvittää polttopuun saanti
ja varastointi.
Tulisijoja on erityyppisiä: varaavia takkoja ja kevytrakenteisia kamiinoita. Kevyet tulisijat luovuttavat usein lämpöenergian nopeasti ja suurella teholla.
Varaavissa tulisijoissa lämpö puolestaan varastoidaan tulisijan massiivisiin
rakenteisiin, joista sitä vapautuu huonetiloihin tasaisesti ja pitkään.
Pellettitakat sopivat hyvin esimerkiksi sähkölämmityksen rinnalle. Uuteen, hyvin eristettyyn pientaloon kannattaa valita joko massiivinen varaava
takka tai pellettitakka, jonka lämmitystehoa voidaan säätää. Tulisija tarvitsee
aina myös hormiliitännän ja pellettitakka lisäksi sähköliitäntämahdollisuuden.
Pellettitakat toimivat termostaatin
ohjaamina lämmitystarpeen mukaan.
Markkinoilla on tarjolla myös ratkaisuja,
joissa lämpö voidaan ohjata ilmaputkia
pitkin pellettitakkaa lähellä oleviin huoneisiin.
Tulisijojen hyötysuhteet ja palamisen puhtaus ovat kehittyneet. Varaavan
tulisijan hyötysuhde on jopa 80–85
prosenttia.
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Lämmin ilma kiertää

Tulisija

Puunkäyttäjän muistilista
• varaa puille riittävästi kuivaa säilytystilaa
esim. puuliiteriin
• säilytä sisätiloissa puita muutaman päivän
tarpeen verran - puu kuivuu vielä
• sytytä puut oikein: paras tapa on sytyttää
tuli puiden päältä

Suunnittelu

Puulämmitykseen liittyvät päätökset on
tehtävä jo talosuunnittelun alkuvaiheessa. Tulisija kannattaa sijoittaa keskeiselle paikalle avonaiseen tilaan, jotta lämpö leviäisi tasaisesti asunnon eri osiin.
Sen läheisyyteen on varattava tilaa
muutaman päivän polttopuuntarpeelle.
Talon suunnitteluvaiheessa kannattaa
varata tilaa myös puiden varastointiin.
Kunnon sydänmuuri saadaan, jos
rakennukseen sijoitetaan takka- ja leivinuuneista ja mahdollisesti vielä puuliedestä koostuva tulisijaryhmä. Jokaisella tulisijalla pitää olla savupiipussa
oma horminsa ja savupeltinsä. Mikäli
taloon rakennetaan kaksi savupiippua ja
sydänmuuria, saadaan asunnon toiminnot sijoitettua vapaammin ja tulisijojen
tuottama lämpö jakaantumaan tasaisemmin.
Tulisijan täytyy saada palovaiheen
aikana hallitusti tarvitsemansa palamisilma ja savuhormin on vedettävä moitteettomasti kaikissa käyttöolosuhteissa. Mahdollisia veto-ongelmia voidaan
pienentää johtamalla palamisessa tarvittava ilma suoraan talon ulkopuolelta.
Tämä on otettava huomioon erityisesti
matala- ja passiivienergiataloissa, jotka
ovat hyvin tiiviitä.

Käyttö

Hyvään lämmittämiseen riittää parin
pesällisen tehokas ja tasainen polttaminen, johon kuluu aikaa 1,5–2 tuntia.
Pilkkeitä varataan kerralla poltettavaksi 1–3 sylillistä.
Kuivan polttopuun lämpöarvo on
suurempi ja päästöt vähäisempiä kuin
kostean puun. Kostea puu aiheuttaa
myös enemmän päästöjä. Päästöjä
syntyy myös poltettaessa liian pienellä
tai suurella ilmamäärällä. Pilkkeitä kannattaa tuoda sisälle lämpiämään avoimeen puulaatikkoon tai puunkantotelineeseen ainakin muutaman päivän
tarpeen verran.
Vakituisessa käytössä olevan tulisija ja piippu on nuohottava vähintään
kerran vuodessa. Nuohous pidentää tulisijan käyttöikää ja parantaa lämmönluovutusta. Palamisen yhteydessä syntyvä tuhka poistetaan säännöllisesti,
jotta palamisilma pääsee esteettä tulisijaan. Jos tuhkaa kertyy liikaa, saattaa
arina ylikuumentua ja jopa vaurioitua.
Tulisijoilla voidaan helposti leikata
talvikauden sähköntarpeen huippuja
kovien pakkasten aikana sähkölämmitys- ja lämpöpumpputaloissa. Tulisijat
ovat myös hyvä varalämmönlähde
mahdollisten sähkökatkosten aikana.
Tulisijan sytytyksen ajaksi kannattaa sammuttaa koneellinen ilmanvaihto
ja liesituuletin. Myös ikkuna voidaan
avata. Uuden tulisijan käyttöohjeisiin
kannattaa tutustua. Tulisijassa saa
polttaa ainoastaan kuivaa ja puhdasta
puuta. Takassa ei saa polttaa märkää,
maalattua tai painekyllästettyä puuta
eikä roskia.

Tehosta tulisijan käyttöä
Tulisijan tuottamaa lämpöä voidaan hyödyntää
käyttöveden tai talon eri tilojen lämmityksessä.
Takkaan asennetulla lämmönvaihtimella
voidaan siirtää osa takan tuottamasta lämmöstä
esimerkiksi lämpimään käyttöveteen. Loppuosa
lämmöstä varautuu tulisijan rakenteisiin.
Tulisija voi toimia myös talon päälämmitysmuotona, kun siihen liitetään järjestelmä,
joka ottaa takan savukaasuista lämmön talteen.
Lämpö siirretään piippurakenteen osana olevaan
vesivaraajaan, josta lämpöä jaetaan talon eri
osiin vesikiertoisella lämmönjakojärjestelmällä.
Varaajassa on sähkövastukset, joilla huolehditaan lämmityksestä, kun takkaa ei käytetä.
Järjestelmällä voidaan kattaa lämmöntarve
kohtuullisella puu- ja työmäärällä erityisesti
matalaenergiataloissa.

Pilkkeiden lämpöarvo
Puun kosteus vaikuttaa puun lämpöarvoon.
Mitä kuivempaa puu on, sitä parempi on sen
lämpöarvo. Eri puulajien lämpömäärät kilowattitunteina pino- ja irtokuutiota kohti:
Irtokuutio

Pinokuutio

Koivu

1010

1700

Mänty

810

1360

Haapa

790

1330

Kuusi

790

1320

Leppä

740

1230

Lisätietoa

www.halkoliiteri.com
www.mottinetti.com
Pätkittäin puulämmityksestä Motiva Oy:n julkaisu
(www.motiva.fi > Julkaisut > Uusiutuva energia)
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Tukilämmitysjärjestelmä

Ilmalämpöpumppu

Sisäyksikkö

Lämmin
ulkoilma
Puhdasta ilmaa
lämmitettynä tai
viilennettynä

Ulkoyksikkö

Poistoilma

3 2 P I E N TA LO N L Ä M M I T Y SJ Ä RJ E S T E L M ÄT

Lämpöä
siirretään
kylmäaineen
välityksellä.

Ilmalämpöpumppu siirtää lämpöenergiaa ulkoilmasta ja luovuttaa sen suoraan sisäilmaan. Ilmalämpöpumppua
voidaan käyttää myös sisäilman viilentämiseen kesän kuumimpina päivinä.
Ilmalämpöpumpun ulkoyksikössä on
höyrystin, joka ottaa lämpöä ulkoyksikön läpi kierrätettävästä ulkoilmasta.
Lämpö siirretään ilmalämpöpumpun
sisäyksikköön kylmäaineen välityksellä.
Sisäyksikkö kierrättää talon sisäilmaa
lävitseen ja lämmittää sitä.
Ilmalämpöpumpun tuottaman lämmön määrä riippuu ulkoilman lämpötilasta. Mitä matalampi ulkolämpötila on,
sitä vähemmän lämpöä voidaan tuottaa. Ilmalämpöpumppujen suorituskyky on parantunut ja hyvillä laitteilla
voidaan tuottaa jopa alle -20 °C:n lämpötiloissa kannattavasti lämpöä.
Ilmalämpöpumpulla voidaan tuottaa tyypillisesti 30–40 prosenttia huonetilojen lämmitysenergiasta. Lämpöpumpun mitoitus, sisäyksikön asennus,
laitteen käyttötavat ja huonejako vaikuttavat saavutettavan säästön määrään. Ilmalämpöpumppu soveltuu erityisesti huonekohtaista sähkölämmitystä täydentäväksi lämmitystavaksi.

Suunnittelu

Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö kannattaa sijoittaa avonaiseen tilaan, jolloin
sen tuottamasta lämmöstä saadaan
suurin hyöty. Sisäyksikön paikan valinnassa kannattaa hyödyntää asentajan
kokemusta. Sisäyksikkö asennetaan

yleensä eteiseen tai aulatilaan lähelle
kattoa niin, että sen aiheuttama ääni ja
ilmavirtaus eivät häiritse asumista.
Ulkoyksikkö kiinnitetään talon seinään lumirajan yläpuolelle. Ulkoyksikkö
voidaan asentaa myös omille jaloilleen,
jolloin varmistutaan siitä, että pumpun
käyntiäänet eivät johdu talon rakenteita pitkin sisälle. Kun lämpöä otetaan
ulkoilmasta, ulkoyksikköön kertyy kondenssivettä. Se voidaan johtaa pois putkella, johon on asennettu sulanapitokaapeli. Energiatehokkaampi ratkaisu
on asentaa ilmalämpöpumpun alle
astia, johon kondenssivedestä syntyvä
jää kerääntyy.
Ilmalämpöpumpun lämpökerroin
on parempi, kun se toimii osateholla.
Kannattaa mieluummin valita hieman
tehokkaampi laite, sillä se säästää
enemmän sähköä kuin alitehoinen
laite.

Käyttö

Ilmalämpöpumpusta saadaan suurin
hyöty lämmityskäytössä +10 °C:n ja
-10 °C:n välilisillä lämpötiloilla, eli suurimman osan aikaa lämmityskaudesta.
Tällä lämpötila-alueella on merkittävästi lämmitystarvetta ja ilmalämpöpumpun lämpökerroin on hyvä.
Ilmalämpöpumppua kannattaa
hyödyntää lämmityksessä mahdollisimman paljon. Jos ilmalämpöpumpun asetusarvoksi säädetään +21 °C, varsinaisen lämmitysjärjestelmän asetusarvo
kannattaa laittaa hieman alemmaksi,
esimerkiksi +19 °C:een.

Ilmalämpöpumppua voidaan käyttää viilennykseen kesän kuumimpina
päivinä. Sisäilmaa ei kannata jäähdyttää liikaa, vaan ilman viilentäminen
asteella tai parilla parantaa asumismukavuutta selvästi hellepäivinä.
Ennen ilmalämpöpumpun käyttöä
viilennyksessä kannattaa pyrkiä minimoimaan jäähdytystarve esimerkiksi
sälekaihtimilla.
Ilmalämpöpumpun suodattimet on
puhdistettava ja vaihdettava laitevalmistajan ohjeiden mukaan.

Hyvä tietää
• Hanki ilmalämpöpumppu aina asennettuna.
• Ilmalämpöpumpuille on pakollinen
energiamerkintä.
• Varmista, että saamassasi tarjouksessa
on kaikki ilmalämpöpumpun asennukseen
liittyvät kustannukset, myös sähköistyksen
kustannus.
• Varmista, että ilmalämpöpumppu on
tarkoitettu pohjoisiin olosuhteisiin.
• Ilmalämpöpumpun saa asentaa vain
asennusliike, jolla on siihen tarvittava lupa.
Turvatekniikan keskus TUKES ylläpitää
rekisteriä verkkosivuillaan: www.tukes.fi

Lisätietoa
www.sulpu.fi Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry
www.motiva.fi
Lämpöä ilmassa Motiva Oy:n julkaisu
(www.motiva.fi > Julkaisut > Rakentaminen)
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Päälämmitysjärjestelmien
plussat ja miinukset
Järjestelmä

Plussat

Miinukset

Pellettilämmitys

+ kotimaista, uusiutuvaa bioenergiaa
+ pelletin hintakehitys on vakaa ja kilpailukykyinen
+ investointikustannuksia voi pienentää
rakentamalla pellettisiilon itse

- vaatii erillisen teknisen tilan ja
erillisen pellettivaraston
- vaatii säännöllistä huoltoa
(esim. tuhkanpoisto) ellei valita laitteistoa, jossa se on automatisoitu

Maalämpöpumppu

+ hyödyntää uusiutuvaa energiaa
+ tuotettu lämpöenergia on melko edullista
+ porakaivoa voidaan hyödyntää
viilennykseen
+ ei välttämättä vaadi teknistä tilaa
(on kuitenkin suositeltavaa)
+ vesikiertoinen lämmönjako mahdollistaa energiamuodon vaihtamisen

- melko kallis hankintahinta
- käyttää jonkin verran sähköä

Poistoilmalämpöpumppu

+ sama laite hoitaa tilojen ja lämpimän
käyttöveden lämmityksen sekä ilmanvaihdon
+ hankintahinnaltaan edullisin lämpöpumppuratkaisu

- käyttää sähköä enemmän kuin muut
lämpöpumppuratkaisut

Ilma-vesilämpöpumppu

+ soveltuu mihin tahansa rakennuspaikkaan
+ edullisempi kuin maalämpöpumppu
+ vesikiertoinen lämmönjako mahdollistaa energiamuodon vaihtamisen

- lämmönlähteenä ulkoilma:
mitä kylmempi sää ja mitä suurempi
lämmitystarve, sitä vähäisempi energian tuotto
- melko suuri hankintahinta

Sähkökattilat ja -varaajat

+ vesikiertoinen lämmönjako mahdollistaa energiamuodon vaihtamisen
+ vaivaton lämmitystapa

- muita lämmitysmuotoja
kalliimpi energia

Huonekohtainen
sähkölämmitys

+ edullinen investointi
+ hyvä hyötysuhde
+ tarkka säätö

- muita lämmitysm. kalliimpi energia
- energiam. vaihtaminen kallista ja hankalaa (suora sähkölämmitys)

Öljylämmitys

+ nykyaikaisilla kattiloilla ja polttimilla
hyvä hyötysuhde
+ biokomponentin sisältäviä nestemäisiä polttoaineita saatavissa
+ vesikiertoinen lämmönjako mahdollistaa energiamuodon vaihtamisen

- polttoaineen hinta vaihtelee
suhdanteiden mukaan
- fossiilinen polttoaine

Kaukolämpö

+ tuotantotavasta riippuen uusiutuvaa
energiaa
+ voimalaitoksilla, joissa tuotetaan
sähköä ja lämpöä, polttoaine hyödynnetään hyvällä hyötysuhteella
+ vesikiertoinen lämmönjako mahdollistaa energiamuodon vaihtamisen

- kaukolämpöä ei ole tarjolla kaikkialla
- riippuvuus yhdestä energiantoimittajasta
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Lisätietoa

Puu- ja pellettilämmitys

www.metsakeskus.fi Puuenergianeuvojat
www.pellettienergia.fi Suomen Pellettienergiayhdistys ry
www.puuenergia.fi Puuenergia ry
www.mottinetti.fi
www.halkoliiteri.com
Lämpöä puusta puhtaasti ja uusiutuvasti Motiva Oy:n julkaisu (www.motiva.fi > Julkaisut > Uusiutuva energia)
Pätkittäin puulämmityksestä Motiva Oy:n julkaisu (www.motiva.fi > Julkaisut > Uusiutuva energia)

Öljylämmitys

www.oil.fi Öljyalan Palvelukeskus Oy

Aurinkolämmitys

www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi Suomen Aurinkoteknillinen yhdistys ry
Auringosta lämpöä ja sähköä Motiva Oy:n julkaisu (www.motiva.fi > Julkaisut > Uusiutuva energia)

Tuulivoima

www.tuulivoimayhdistys.fi Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Lämpöpumput

www.sulpu.fi Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry
Lämpöä omasta maasta Motiva Oy:n julkaisu (www.motiva.fi > Julkaisut > Rakentaminen)
Lämpöä ilmassa Motiva Oy:n julkaisu (www.motiva.fi > Julkaisut > Rakentaminen)

Kaukolämpö

www.kaukolampo.fi Energiateollisuus ry:n sivusto kaukolämmöstä
www.energia.fi/kaukolampo/kaukolampo

Sähkölämmitys

www.sahkolammitysfoorumi.com Sähkölämmitysalan yritysten yhteistyöjärjestö

Kaasulämmitys

www.maakaasu.fi Maakaasuyhdistys ry
www.biokaasuyhdistys.net Suomen Biokaasuyhdistys ry

Tietoa pientalon energiankäytöstä

www.motiva.fi > Rakentaminen Motiva Oy:n sivut
www.motiva.fi > Taustatietoa > Energiatoimistot Alueelliset energiatoimistot

Rakentaminen ja talotekniikka

www.energiatehokaskoti.fi Motivan koordinoima kampanjasivusto
www.prkk.fi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry
www.rakentaja.fi Suorakanava Oy:n verkkopalvelu
www.suomirakentaa.fi
www.talotekniikka.eu LVI Talotekniikkateollisuuden sivusto
www.sahkoala.fi > Sähkö ja koti
www.stek.fi > Sähkö ja rakentaja Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen sivusto rakentajalle
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• Lämpöä puusta puhtaasti ja uusiutuvasti
• Auringosta lämpöä ja sähköä
• Lämpöä omasta maasta
• Lämpöä ilmassa

Urho Kekkosen katu 4–6 A
PL 489, 00101 Helsinki
Puh. 0424 2811, Faksi 0424 281 299
www.motiva.fi
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