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Tutkittava kohde
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Rakennuskohde

➢ Kohde: As. Oy Hiekkaharjuntie 9

➢ Osoite: Hiekkaharjuntie 9,

01300 Vantaa

➢ Rakennusvuosi: 1969

➢ Huoneistoala: 2082 m2

➢ Rakennustilavuus: 9550 m3

➢ Asukasmäärä: 65 

➢ Kaukolämpöenergian kulutus (2016): 451 MWh (47,2 kWh/m3)

➢ Kiinteistösähköenergian kulutus (2016): 32 MWh (3,4 kWh/m3)

➢ Veden kokonaiskulutus (2016): 2823 m3 (119 l/hlö/vrk)

31.5.2018

4

C01325.P000



5

Työn tavoite ja toteutus
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➢ Työn tavoitteena oli määrittää kustannustehokkaimmat energia-
tehokkuusratkaisut kohteessa As. Oy Hiekkaharjuntie 9. 

➢ Työ toteutettiin MOBO-monitavoiteoptimoinnilla, jonka avulla 
minimoitiin kohderakennusten 25 vuoden elinkaarikustannusten 
nettonykyarvoa ja vuotuista ominaisenergiankulutusta. 
Optimointitarkastelussa suoritettiin noin 4000 erillistä simulointia.

Työn tavoite ja toteutus
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➢ Monitavoiteoptimoinnin avulla saadaan selville kaikista kustannus- ja 
energiatehokkaimmat ratkaisut huomioiden eri järjestelmien väliset 
vuorovaikutussuhteet, energian hinnan muutokset ja 
huoltokustannukset.

➢ Energiasimulointimalli kalibroitiin kohteen toteutuneen 
energiankulutuksen pohjalta mahdollisimman tarkkojen tulosten 
varmistamiseksi.

Työn tavoite ja toteutus
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➢ Seuraaville energiantuotantojärjestelmille suoritettiin erilliset 
monitavoiteoptimoinnit :

1. Kaukolämpöjärjestelmä (KL)

2. Kaukolämpö ja poistoilmalämpöpumppujärjestelmä (KL+PILP)

3. Kaukolämpö ja maalämpöpumppujärjestelmä (KL+MLP)

4. Sähkökattila ja maalämpöpumppujärjestelmä (SK+MLP)

5. Sähkökattila, maalämpö- ja poistoilmalämpöpumppujärjestelmä 
(SK+MLP+PILP)

➢ Lämpöpumppujen lisäksi tarkasteltuja energiansäästötoimenpiteitä 
optimoitiin näiden energiantuotantojärjestelmien yhteydessä. Nämä 
toimenpiteet on esitetty seuraavassa kappaleessa.

Työn tavoite ja toteutus
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Laskennan keskeiset 
lähtötiedot
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Laskennan keskeisiä lähtötietoja

➢ Elinkaarikustannuslaskennassa käytetty laskentakorko on 3 % ja laskenta-
aika 25 vuotta.

➢ Kaukolämpöjärjestelmän energia- ja tehomaksut ovat vuoden 2017 
joulukuun aikaan voimassa olevan Vantaan Energian 
kaukolämpöhinnaston mukaiset.

➢ Kaikki esitetyt hinnat ja kustannukset sisältävät arvonlisäveron 24 %.

➢ Sähköenergian kokonaishintana on käytetty 105 €/MWh.

➢ Energiahintojen keskimääräinen vuosikorotus kaukolämmölle ja 
sähköenergialle on 2 %/v.

31.5.2018

10

C01325.P000



Laskennan keskeisiä lähtötietoja

➢ Selvityksen energiansäästötoimenpiteiden kustannuslaskelmissa on 
oletettu lähtötilanne, jossa rakennuksiin ollaan samanaikaisesti 
tekemässä perinteistä linjasaneerausta.

➢ Ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihdot, aurinkosähköjärjestelmän 
invertterin uusiminen sekä lämpöpumppujärjestelmien vuosihuollot ja 
kompressorien uusiminen on huomioitu huoltokustannuksissa.

➢ Optimoinnin muuttujina olleet energiansäästötoimenpiteet on esitelty 
seuraavilla sivuilla.

➢ Huom! Esitetyt tulokset ja kustannukset koskevat nimenomaan 
optimoinnin muuttujina olevia toimenpiteitä, eikä niissä esiinny kaikille 
vertailtaville vaihtoehdoille yhteisiä suunnittelu-, rakennuttamis- ja 
työmaan perustamiskustannuksia yms.
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Optimoinnin muuttujat
Yläpohjan lisäeristäminen:

• Yläpohja lisäeristetään puhallusvillalla, jonka katsottiin 
kohdekierroksella olevan sopiva tapa lisäeristykseen.

• Yläpohjan lisäeristyksen kustannus sisältää sekä puhallusvillan 
materiaalikustannukset että asennustyön. 

• Kohdekierroksen perusteella yläpohjan lisäeristäminen ei vaadi 
rakenteellisia muutostöitä, kuten vesikaton korottamista. 

Toimenpide Vaihtoehdot Kustannukset

Ei lisäeristystä (U-arvo 0.4 W/m²K) 0 €/m²

+ 100 mm (U-arvo 0.21 W/m²K) 4 €/m²

+ 200 mm (U-arvo 0.14 W/m²K) 7 €/m²

+ 300 mm (U-arvo 0.11 W/m²K) 11 €/m²

+ 400 mm (U-arvo 0.09 W/m²K) 15 €/m²

Yläpohjan lisäeristäminen, 

eristeenä puhallusvilla

31.5.2018
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Optimoinnin muuttujat
Ilmanvaihtojärjestelmän saneeraus:

• Ilmanvaihtojärjestelmän uusimisen vaihtoehtoja vertailtiin muissa kuin 
PILP-järjestelmissä. Vaihtoehdot on esitetty alla olevassa taulukossa.

• Huoneistojen nykyisiä poistoilmanvaihtokanavia voidaan hyödyntää 
keskitetyssä tulo-/poistoilmanvaihtoratkaisussa.

• Ilmanvaihtokoneita voidaan sijoittaa mahdollisuuksien mukaan 
rakennusten ullakoille.

Toimenpide Vaihtoehdot Kustannukset

Järjestelmää ei uusita 0 €

Poistoilmapuhaltimien uusiminen energiatehokkaiksi 20 000 €

Keskitetyn tulo-/poistojärjestelmän asentaminen LTO:lla 244 000 €

Huoneistokohtaisen IV-järjestelmän asentaminen LTO:lla 227 000 €

Ilmanvaihtojärjestelmän 

uusiminen

31.5.2018

13

C01325.P000



Optimoinnin muuttujat
Jäteveden lämmöntalteenotto:

• Parhaaksi jäteveden lämmöntalteenottoratkaisuksi määritettiin 
rakennusten tonttiviemäriin asennettava LTO-moduuli.

• LTO-moduulia käytetään kaukolämmön kanssa käyttöveden 
esilämmitykseen, voimassa olevat kaukolämmön K1-ohjeet 
huomioiden, omalla erillisellä varaajasäiliöllä.

• Lämpöpumppujen kanssa LTO-moduulia käytetään lämpöpumppujen 
lämmönkeruunesteen lämmittämiseen.

Toimenpide Vaihtoehdot Kustannukset

Jäteveden 

lämmöntalteenotto
Tonttiviemäriin asennettava LTO-moduuli

20 000 - 27 000 € 

lämmitysjärjestelmästä 

riippuen
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Optimoinnin muuttujat
Aurinkosähköjärjestelmä:

• Aurinkosähköjärjestelmän kustannukset on määritetty tavanomaiselle 
järjestelmälle, jonka hyötysuhde on noin 16 %.

• Aurinkosähköjärjestelmällä tuotettua energiaa hyödynnetään 
ainoastaan rakennusten kiinteistösähkönkulutuksessa (huomioitu 
simuloinneissa).

• Aurinkopaneelien kustannuksissa on oletettu, että rakennuksen katto 
kestää niiden painon ilman rakenteellisia vahvistuksia.

o Tämä tulee tarkentaa jatkosuunnittelussa, mikäli 
aurinkosähköjärjestelmään päätetään investoida.

Toimenpide Vaihtoehdot Kustannukset

Aurinkosähköjärjestelmä
Aurinkosähköjärjestelmä asennuksineen, 

aurinkopaneeleja 0-130 m
2

~1,6 - 1,8 €/Wp tehosta 

riippuen
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Optimoinnin muuttujat
Aurinkolämpöjärjestelmä:

• Aurinkolämpöjärjestelmää tutkittiin vain kaukolämpöjärjestelmässä, 
koska aurinkolämpökeräimien taloudellinen kannattavuus heikkenee 
lämpöpumppujen kanssa.

• Aurinkolämpökeräimien kustannuksissa on oletettu, että rakennuksen 
katto kestää niiden painon ilman rakenteellisia vahvistuksia.

o Tämä tulee tarkentaa jatkosuunnittelussa, mikäli 
aurinkolämpöjärjestelmään päätetään investoida.

Toimenpide Vaihtoehdot Kustannukset

Aurinkokeräinjärjestelmä
Aurinkokeräinjärjestelmä asennuksineen, 

aurinkokeräimiä 0-130 m
2

700-800 €/m2 järjestelmän 

koosta riippuen 

31.5.2018
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Optimoinnin muuttujat
Lämpöpumpun mitoitusteho:

• Lämpöpumpun tehovaihtoehdot simuloinnissa on määritetty 
todellisiin lämpöpumppuvaihtoehtoihin perustuen.

• Lämpöpumppujärjestelmien asentaminen aiheuttaa 
muutostoimenpiteitä myös rakennusten pääsähköjärjestelmissä.

Toimenpide Vaihtoehdot Kustannukset

Poistoilmalämpö-

pumppujärjestelmä

Lämpöpumppujärjestelmän asentaminen: 

30-60 kW

~110 000 € teholuokasta 

riippuen

Maalämpöpumppu-

järjestelmä

Maalämpöpumppujärjestelmän asentaminen: 

40-150 kW

1500-1700 €/kW 

teholuokasta riippuen 

Poistoilma- ja 

maalämpöpumppu-

järjestelmä

Lämpöpumppujärjestelmän asentaminen: 

40-150 kW

1500-1700 €/kW 

teholuokasta riippuen 

31.5.2018
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Suositeltava ratkaisu
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Suositeltava ratkaisu optimointitulosten 
perusteella

➢ Optimointitulosten perusteella suositeltava energiajärjestelmä on 
sähkökattilan, poistoilmalämpöpumpun ja 
maalämpöpumppujärjestelmän yhdistelmä.

• Kaukolämmön käyttäminen lisälämmönlähteenä ei ole 
kannattavaa suuresta perusmaksusta johtuen.

➢ Optimoitavista muuttujista kannattava toimenpide oli yläpohjan 
lisälämmöneristäminen.

➢ Aurinkoenergiajärjestelmiä ei valikoitunut optimaalisiin 
kokonaisratkaisuihin.

➢ Jäteveden lämmöntalteenotto ei ollut kannattava ratkaisu 
lämpöpumppujärjestelmien kanssa.

31.5.2018
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Suositeltavan ratkaisun ominaisuudet

➢ Suositeltu kokonaisratkaisu kohteeseen on:

• Energiantuotantojärjestelmänä on sähkökattila ja yhdistetty 
poistoilma- ja maalämpöpumppujärjestelmä.

o Poistoilman lämmöntalteenotto/poistoilmalämpöpumppu 
korvaa varsinaisen ilmanvaihtojärjestelmän saneerauksen ja 
muuttamisen tulo-/poistoilmanvaihtojärjestelmäksi.

• Lämpöpumpun kustannusoptimaalinen mitoitusteho on noin 
90 kW.

• Yläpohja lisäeristetään U-arvoon 0,11 W/m2K (+300 mm) .

• Ei asenneta aurinkosähköpaneeleja.

• Ei asenneta aurinkolämpökeräimiä.

• Ei asenneta jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmää.

31.5.2018
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Optimoinnin yhdistetyt 
tulokset
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Energiaoptimoinnin optimaaliset 
ratkaisut yhdistettyinä
Optimitulokset kaikille järjestelmille, vuotuinen ominaisenergiankulutus ja 
elinkaarikustannusten nykyarvo esitettyinä.

KL
PILP
KL+MLP
SK+MLP
SK+MLP+PILP

Jokainen piste vastaa yhtä 
laskettua simulointia tietyillä
muuttujien ominaisuuksilla.

Seuraavan sivun 
ratkaisut, jotka 
vastaavat kunkin 
järjestelmän pienintä 
elinkaarikustannusta

Energiankulutus sisältää kaukolämpö- ja kiinteistösähköenergian.

31.5.2018
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Optimiratkaisujen elinkaarikustannuksiltaan 
parhaiden toimenpideratkaisuiden vertailu

Nykytilanteen ja optimiratkaisuiden elinkaarilaskennan tulokset ja toimenpiteet 
taulukoituna kaikille järjestelmille. Ilmanvaihtojärjestelmän eri vaihtoehdot ovat: 
0 = Nykytilanne, 1 = Uusitaan poistopuhaltimet, 2 = Keskitetty tulo-poistojärjestelmä, 
3 = Huoneistokohtainen tulo-poistojärjestelmä, 4 = PILP LTO-patterit

31.5.2018
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Ratkaisu Nykytilanne KL PILP KL+MLP SK+MLP SK+MLP+PILP KL+MLP+PILP

Elinkaarikustannukset [t€] 802 763 674 669 665 655 675

Energiankulutus [kWh/m2a] 172 90 81 80 68 69 69

Investointikustannukset [t€] 0 282 118 128 195 181 162

Käyttökustannukset [t€] 802 481 556 541 470 474 512

Yläpohjan U-arvo [W/m²K] 0.4 0.09 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

Ilmanvaihtojärjestelmän tyyppi 0 2 4 1 1 4 4

Aurinkopaneelien ala [m²] 0 0 0 0 0 0 0

Aurinkokeräimien ala [m²] 0 0 0 0 0 0 0

Lämpöpumpun teho [kW] 0 0 60 60 88 88 88

Jäteveden lämmöntalteenotto ei kyllä ei ei ei ei ei



Optimiratkaisujen elinkaarikustannuksiltaan 
parhaiden toimenpideratkaisuiden vertailu
Nykytilanteen ja optimiratkaisuiden investointi- ja käyttökustannukset esitetty 
pylväskuvaajina kaikille järjestelmille. KL = kaukolämpö, PILP = poistoilmalämpöpumppu, 
MLP = maalämpöpumppu, SK = sähkökattila.

31.5.2018
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Huomioita tuloksista

➢ Pelkän kaukolämpöjärjestelmän tapauksessa keskitetyn tulo-
poistoilmanvaihdon asentaminen maksaa itsensä takaisin noin 24,8 vuodessa 
(kts. kuva), joten se näkyy optimointituloksissa kannattavana.

• Käytännössä toimenpiteen nettokustannusvaikutus on siis lähellä nollaa 
tänä ajanjaksona.

• Hyötyjä ovat ostoenergiankulutuksen pieneneminen, käyttökustannusten 
aleneminen, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä parantuneet 
sisäilma- ja lämpöolosuhteet.
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Huomioita tuloksista

➢ Jäteveden lämmöntalteenoton investointi kaukolämpöjärjestelmän 
yhteydessä muodostuu myös vain lievästi kannattavaksi 25 vuoden 
ajanjaksolla, takaisinmaksuaika on noin 20 vuotta.

➢ Maalämpöjärjestelmän optimaalinen mitoitusteho on kaukolämmön 
yhteydessä pienempi kuin sähkökattilan kanssa, mikä johtuu 
edullisemmasta lisäenergian hinnasta.

➢ Poistoilma- ja maalämpöpumpun yhdistelmässä korvataan osa 
lämpökaivoista poistoilman lämmöntalteenotolla, jolloin sen 
alkuinvestointikustannus ei ole merkittävästi suurempi kuin pelkässä 
maalämpöpumppujärjestelmässä. 

• Huomioimalla vielä nykyisten poistoilmapuhaltimien uusiminen 
maalämpöjärjestelmän tapauksessa, ovat investoinnit käytännössä 
samassa suuruusluokassa.
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Suositellun järjestelmän 
erillistarkastelu
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Tulosten analysointi muuttujakohtaisesti

Yläpohjan U-arvon jakautuminen eri ratkaisuvaihtoehtojen kesken 
sähkökattila + poistoilma- ja maalämpöpumppujärjestelmässä.

Siniset ratkaisut, jotka kuvaavat 
merkittävää yläpohjan lisäeristämistä, 
esiintyvät eniten alhaisien 
elinkaarikustannusten ratkaisuissa, 
joten yläpohjan lisäeristäminen on 
kannattava toimenpide.

Pienimmät elinkaarikustannukset

31.5.2018
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Tulosten analysointi muuttujakohtaisesti

Jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmän jakautuminen eri ratkaisuvaihtoehtojen kesken 
sähkökattila + poistoilma- ja maalämpöpumppujärjestelmässä.

Ei jäteveden lämmöntalteenottoa
Asennetaan jäteveden 
lämmöntalteenotto

Jäteveden lämmöntalteenotto 
nosti maalämpöpumppu-
järjestelmien elinkaari-
kustannuksia kaikissa 
ratkaisuvaihtoehdoissa, joten 
se ei ole kannattava 
toimenpide.
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Tulosten analysointi muuttujakohtaisesti

Aurinkopaneelien pinta-alan jakautuminen eri ratkaisuvaihtoehtojen kesken 
sähkökattila + poistoilma- ja maalämpöpumppujärjestelmässä.

Pienet aurinkopaneelijärjestelmät 
esiintyvät eniten elinkaarikustannusten 
minimiratkaisuissa, mikä tarkoittaa 
että aurinkopaneelit eivät ole 
kannattava toimenpide edes 
lämpöpumppujärjestelmien kanssa.

Aurinkosähköteknologian nopean 
kehityksen vuoksi voi olla kuitenkin 
järkevää varautua järjestelmän 
asentamiseen lähitulevaisuudessa, 
esim. sähköautojen latauspisteiden 
lisäämistä varten.
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Tulosten analysointi muuttujakohtaisesti

Maalämpöpumpun mitoitustehon jakautuminen eri ratkaisuvaihtoehtojen 
kesken sähkökattila + poistoilma- ja maalämpöpumppujärjestelmässä.

Poistoilma- ja maalämpöpumppu-
järjestelmän lämpöpumpun 
tehovaihtoehdot olivat 40, 60, 88, 120 
ja 150 kW, joista 88 kW (vihreät 
pisteet) oli elinkaarikustannuksiltaan 
kannattavin vaihtoehto sähkökattilan 
kanssa.
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