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Lähtötilanne
Osakeyhtiö lamit.fi suoritti energiateknisen selvityksen 1960 valmistuneelle omakotitalolle osoitteessa x Espoo. HSY:n pyynnön mukaisesti selvityksessä selvitettiin nykyisen rintamamiestalon
öljylämmityksen tueksi sekä korvaajaksi lämpöpumppuratkaisuja. Lisäksi selvitettiin
lämmitystapamuutosten yhteydessä yläpohjan lisäeristämisen sekä lämmityspattereiden uusimisen
vaikutus energiatehokkuuteen investointiarvioiden kannattavuus ja hinnankehitysarvio huomioiden.
Kohteelle mitoitettiin saatujen energiakulutustietojen mukaisesti optimaalinen aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmä.
Selvityksen kohteen lähtötiedoista ei ollut ilmoitettu tarkkoja rakennetietoja tai näitä ei ollut saatavilla, joten selvityksessä jouduttiin arvioimaan rakenteiden lämmönläpäisykertoimet rakennusvuoden, tehtyjen remonttien sekä rakenneleikkausten perusteella. Saatujen remonttitietojen mukaisesti
ikkunoissa, ovissa ja yläpohjassa käytettiin parempia U-arvoja kuin rakennusvuoden mukaiset U-arvot. Mikäli U-arvoja ei pystytty saatujen lähtötietojen pohjalta laskemaan, käytettiin laskennassa Ympäristöministeriön asetuksen 1048/2017 mukaisia U-arvoja.
Laskennallinen energiankulutus laskettiin rakennukselle käyttäen energialaskentaohjelmaa Lamitor u.
Tämän ohjelman avulla selvitettiin kohteelle tarkasteltavien muutosten säästöpotentiaalit. U-arvojen
laskemista varten käytettiin mahdollisuuksien mukaan Lamitorin sisäistä U-arvolaskuria. Taulukkoon
1. on koottu laskennassa käytetyt U-arvot, jotka on arvioitu saatujen lähtötietojen, leikkauspiirustusten sekä ympäristöministeriön taulukkoarvojen mukaisesti. Laskennassa käytettiin mahdollisuuksien
mukaan todellisia kulutuksia säästölaskelmia varten.
Taulukko 1. Laskennassa käytetyt U-arvot
Alapohja
0,47 W/(m2K)

Yläpohja
0,25 W/(m2K)

Ulkoseinä
0,61 W/(m2K)

Ikkunat
1,9 W/(m2K)

Ovet
1,4 W/(m2K)

Energiankulutustiedoista tarkkoja arvoja ei ollut saatavilla, joten laskennassa piti tehdä oletuksia saatujen arvojen perusteella. Saadut sähkönkulutustiedot olivat ajalta 1.5.2017 – 18.12.2018. Tällä aikavälillä ei ole yhtä kokonaista kalenterivuotta, joten laskentaa varten rakennettiin saatujen tietojen
mukaan yhden kalenterivuoden kulutukset käyttämällä 2018 vuoden kulutustietoja alkuvuodelle ja
saman ajankohdan tietojen keskiarvoja.
Öljynkulutustiedot olivat taulukoituja tietoja öljyn tilausmääristä. Öljyn vuosikulutus arvioitiin tämän
mukaan jakamalla tilattujen öljymäärien summa ajanjaksolla. Näin saatiin laskentaa varten
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öljynkulutukselle vuosikulutus. Laskennallisen ja toteutuneen kulutuksen välillä on suurehkoja eroja,
sillä laskennalliseen kulutukseen huomioidaan myös ilmanvaihdon lämmitystarve. Toteutuneessa kulutuksessa tätä ei näy samalla tavalla kuin laskennallisessa, koska kohteessa on painovoimainen ilmanvaihto. Tässä kohteessa ilmanvaihdon lämmityksen tarpeen osuus on laskennallisesti 32 % tilojen
lämmitysenergiantarpeesta, mutta todellinen ilmanvaihdon lämmityksen osuus on pienempi, sillä
painovoimaisen ilmanvaihdon ilmavirrat eivät usein vastaa laskennallista ilmavirtaa, joka pysyy samansuuruisena ympäri vuoden. Tästä johtuen kohteen laskennallinen tilojen lämmitysenergian kulutus on suurempi kuin toteutunut. Tilojen lämmityksen energiankulutukseen vaikuttaa myös, jos osa
tiloista on puolilämpimiä. Laskennallisessa kulutuksessa on oletettu, että kaikki tilat ovat lämpimiä
tiloja, pois lukien terassi. Taulukossa 2. on esitettynä saatujen tietojen mukaiset energiankulutustiedot sekä laskennalliset kulutustiedot. Kohteeseen on myöhemmässä vaiheessa rakennettu puolilämmin terassi, jota lämmitetään sähköpatterilla. Laskennallisessa energiankulutuksessa sähköpatterin
osuutta ei ole laskettu mukaan sähkön kulutukseen, vaan tilojen lämmitykseen.
Taulukko 2. Energiankulutus
Laskennallinen energiankulutus

Kulutustiedoista selvitetty
energiankulutus

34 258 kWh/vuosi (mukana sähköpatteri)

26 744 kWh/vuosi (normitettu)

Lämmin käyttövesi

7 505 kWh/vuosi

2 873 kWh/vuosi

Sähkö

4 499 kWh/vuosi

9 249 kWh/vuosi (mukana sähköpat-

Tilojen lämmitys

teri)

Taulukossa 1. ilmoitettujen U-arvojen ja saatujen piirustusten mukaisesti laskettuna, rakennuksen laskennallinen tilojen lämmitystehontarve on 16 kW, josta 2 kW lämmitystehoa on terassille. Osatehomitoitetut lämpöpumppuratkaisut mitoitettiin laskennassa tämän laskennallisen tilojen lämmitystehontarpeen perusteella. Tehonpeittona lämpöpumpuille käytettiin 70 %. Ulkoilma-vesilämpöpumppu- ja maalämpöpumppuratkaisulle käytettiin samaa tehonpeittoa, jotta järjestelmät olisivat
vertailukelpoiset toisiinsa nähden. 70 % tehonpeitolla lämpöpumppujärjestelmän tehoksi tulee 10
kW ja energianpeitto Kuvion 1. mukaisesti. Kuviossa 1. on myös energianpeitto ulkoilma-vesilämpöpumppu ratkaisulle, kun yläpohja on muutettu nykymääräysten mukaiseksi. Kokonaislämmitysenergiantarve vähenee, kun lämpöhäviöt yläpohjan parantamisen myötä vähenevät, jolloin ulkoilma-vesilämpöpumppu, yhdistettynä yläpohjan parantamiseen, kykenee tuottamaan suuremman osan vuotuisesta lämmitysenergiantarpeesta.
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Kuvio 1. Energianpeitto eri lämmitysjärjestelmillä
Taulukossa 3. on esitettynä Ympäristöministeriön asetuksen 1048/2017 mukaiset lämpöpumppujärjestelmien SPF-luvut. Nykyisillä laitteilla SPF-luvut ovat suurempia kuin Ympäristöministeriön taulukkoarvojen mukaiset ja tästä syystä laskennassa käytettiin suurempia SPF-lukuja kuin Ympäristöministeriön taulukkoarvot. Laskennassa käytetyt lämpöpumppujen SPF-luvut ovat esitettynä Taulukossa 4.
Taulukko 3. YM asetuksen 1048/2017 lämpöpumppujen SPF-luvut
Menoveden
lämpötila,
Tilojen lämmitys
30 °C

Ulkoilmavesilämpöpumppu,
SPF-luku
2,8

Maalämpöpumppu SPF-luku
Keruupiirin paluunesteen Keruupiirin paluunesteen
keskilämpötila - 3 °C
keskilämpötila + 3 °C
3,4

3,5

40 °C

2,5

3

3,1

50 °C

2,3

2,7

2,7

60 °C

2,2

2,5

2,5

Käyttöveden
lämmitys
60 °C

1,8

2,3

2,3

Taulukko 4. Laskennassa käytetyt lämpöpumppujen SPF-luvut

Tilojen lämmitys

Ulkoilma-vesilämpöpumppu,
SPF-luku
3

Maalämpöpumppu,
SPF-luku

2,7

2,7

Käyttöveden lämmitys

3
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Säästöpotentiaali
Kannattavuuslaskentaa varten jouduttiin olettamaan käytettävien energiamuotojen hinnat. Laskennassa käytettiin sähkön hintana 0,12 €/kWh ja öljyn hintana 0,09 €/kWh. Ensin tarkasteltiin ulkoilmavesilämpöpumpun säästöpotentiaalia kohteeseen öljylämmityksen rinnalle, öljylämmityksen korvaajaksi sekä näistä kahdesta kannattavampaa ratkaisua, kun yläpohja lisäeristetään.
Kuten Kuviossa 1. on esitetty, 10 kW:n ulkoilma-vesilämpöpumppu voi tuottaa 85 % energiantarpeesta, jolloin loppu jää öljylämmityksen tai sähkön tuotettavaksi. Lämpöpumppujärjestelmän hyvän
hyötysuhteen ansioista energiankulutus vähenee, vaikka energiantarve ei muutu. Tällaisella ulkoilmavesilämpöpumppujärjestelmällä on mahdollista saavuttaa yli 50 % säästöt vuosittaisissa energiakustannuksissa.
Kun yläpohja lisäeristetään, lämmitysenergian tarve ei ole enää niin suuri kuin lähtötilanteessa. Tästä
johtuen samanlaisella ulkoilma-vesilämpöpumppujärjestelmällä öljylämmityksen rinnalla voidaan
tuottaa vuotuisesta lämmitysenergiantarpeesta suurempi osa. Ulkoilma-vesilämpöpumpun ja yläpohjan lisäeristämisellä on mahdollista päästä melkein 60 % säästöihin vuosittaisissa energiakustannuksissa olettaen, että lisäeristys toteutetaan nykyisen uudisrakentamisen määräysten mukaisesti, jolloin
nykyinen yläpohjan U-arvo 0,25 W/(m2K) parantuisi arvoon 0,09 W/(m2K). U-arvo 0,09 W/(m2K) vastaa noin 500 mm paksuista mineraalivillaeristystä.
Kuten ulkoilma-vesilämpöpumpun tapauksessa, osatehomitoitetun maalämpöpumpun SPF-lukuina
käytettiin laskennassa Taulukossa 1. esitettyjä arvoja. Jotta maalämpöpumppujärjestelmä olisi vertailukelpoinen ulkoilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kanssa, käytettiin laskennassa tehonpeitoltaan
samankokoista järjestelmää. Tällaisen maalämpöpumppujärjestelmä kykenee tuottamaan yli 90 %
vuosittaisesta energiantarpeesta. Maalämpöpumppujärjestelmän lisälämmityksen energianlähteenä
käytettiin sähköä. Tällaisella maalämpöpumppujärjestelmällä on mahdollista päästä melkein 60 %
säästöihin vuosittaisissa energiakustannuksissa.
Maalämpöpumppujärjestelmän yhteyteen tarkasteltiin nykyisten pattereiden uusimista. Lämmönjakojärjestelmän uusiminen, tasapainottaminen ja optimointi voi laskea energiankulutusta, sillä näillä
toimenpiteillä lämmönjakolaitteiston hyötysuhde kasvaa. Maalämpöjärjestelmän ja pattereiden uusimisen yhteisvaikutuksella energiansäästö voi olla jopa 65 % vuosittaisesta energiankulutuksesta.
Aurinkosähköjärjestelmän optimaaliseen mitoitukseen käytettiin Solar-Arena-laskentaohjelmaa. Mitoitus tehtiin kesäajan sähkönkulutuksen mukaisesti, jottei ylituotantoa järjestelmällä tulisi eikä tätä
osuutta myydä, eli kaikki tuotettu sähkö tulisi omaan käyttöön. Saatujen sähkön tuntikulutustietojen
perusteella kohteeseen mitoitettiin 6 kpl 270 Wp aurinkopaneeleita, joilla kyetään tuottamaan lähes
1 400 kWh vuodessa sähköenergiaa. Suurin tuotto keskittyy kesäajalle, jolloin auringosta saatava
energia on suurimmillaan. Kuviossa 2. on esitettynä mitoitetun aurinkosähköjärjestelmän tuottoosuus sähköenergiankulutuksesta yhden vuoden ajalta. Mikäli halutaan tarkastella suurempaa aurinkosähköjärjestelmää, on selvitettävä, halutaanko ylituotanto myydä verkkoon vai mitoitetaanko
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sopivat akustot. Nämä vaikuttavat järjestelmän kannattavuuteen, kun investointikustannukset ja takaisinmaksuaika muuttuvat.

Kuvio 2. Laskennallinen aurinkosähköjärjestelmän tuotto (pun. sähkön kulutus, sin. tuotto)
Kuviossa 3. on esitettynä saman kokoisen aurinkosähköjärjestelmän tuotto-osuus yhdistettynä ulkoilma-vesilämpöpumppujärjestelmään. Tässä kuviossa on punaisella esitetty lämpöpumppujärjestelmän laskennallinen sähköenergiankulutus lisättynä muuhun sähkönkulutukseen. Aurinkosähköjärjestelmä on saman kokoinen kuin aikaisemmin ilmoitettu, kesäaikana sähköenergiaa merkittävästi kulu.
Lämpöpumppujärjestelmä lisää sähkön kulutusta, mutta suurin kulutus on lämmityskaudella.

Kuvio 3. Laskennallinen aurinkosähköjärjestelmän tuotto lämpöpumpun rinnalla
Aurinkolämpöjärjestelmän mitoitukseen käytettiin samaa laskentaohjelmaa kuin aurinkosähköjärjestelmän mitoitukseen. Koska tarkasteltavan kohteen lämpimänvedenkulutus on kulutustietojen mukaan maltillista, mitoitettiin kohteelle kahden aurinkokeräimen järjestelmä öljykattilan rinnalle. Aurinkokeräimet mitoitettiin kohteelle siten, että kyetään tuottamaan kesäajan lämpimänveden energiankulutus lähes kokonaan. Suuremmalla järjestelmällä investoinnin takaisinmaksuaika kasvaa merkittävästi, koska talvella auringosta saatava energia on vähäistä. Kuviossa 3 on esitetty mitoitetun aurinkolämpöjärjestelmän laskennallinen säästö prosentteina lämmitysenergiasta. Vuotuinen säästö tällä järjestelmällä kohteessa on hieman alle 6 %.
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Kuvio 4. Aurinkolämpöjärjestelmällä saavutettavat säästöt

Investointien takaisinmaksuajat
Lämmitysjärjestelmien kannattavuuteen vaikuttaa järjestelmien investointikustannusten lisäksi energiahintojen kehitys. Tässä raportissa tarkasteltujen järjestelmien investoinnit ovat verollisia hintoja ja
arvioita mahdollisista investointikustannuksista. Arviot perustuvat aikaisempiin selvityksiin ja toteutuneisiin hankkeisiin vastaavanlaisista tarkasteluista. Kaikki investointiarvioit ovat laskettu olettaen, että
järjestelmät asennetaan käyttövalmiiksi kohteeseen. Taulukossa 5. on esitetty aikaisemmin tässä raportissa esitettyjen järjestelmien investointiarviot, vuotuiset säästöt ja takaisinmaksuajat. Takaisinmaksuajoissa on huomioitu käytettävien energiamuotojen hinnankehitys, jonka arvoina näissä laskelmissa on arvioitu olevan 2 % sähkölle ja 3 % öljylle. Laskentakorkona käytettiin laskennassa arvoa 3 %.
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Taulukko 5. Investointiarviot ja takaisinmaksuajat

Kuviossa 5. esitetään tarkasteltavien järjestelmien kumulatiiviset vuosittaiset säästöt investointihetkestä 24 vuoden päähän. Tällä aikavälillä tarkasteltuna nähdään, millaiset takaisinmaksuajat ja investointien kannattavuudet järjestelmillä on toisiinsa verrattuna. Kuviosta 5. ja Taulukosta 5. nähdään,
kuinka ulkoilma-vesilämpöpumppu sähkölisälämmityksellä sekä ulkoilma-vesilämpöpumppu öljyn rinnalla säästöt ovat hyvin lähellä toisiaan. Jos öljyn hinnankehitys on tulevaisuudessa suurempi kuin
3 %, on kannattavampaa käyttää sähköä lisälämmityksenä.
Maalämpöpumppujärjestelmän investointikustannukset ovat suuremmat kuin ulkoilma-vesilämpöpumppujärjestelmällä, johtuen tarvittavasta porakaivosta ja sen työkustannuksista. Säästöt ovat maalämpöpumppujärjestelmällä hieman suuremmat kuin ulkoilma-vesilämpöpumppujärjestelmällä,
mutta takaisinmaksuaika on pidempi. Kuviosta 5. nähdään, kuinka maalämpöpumppujärjestelmä ei
vielä 24 vuodessa muutu kannattavammaksi kuin ulkoilma-vesilämpöpumppujärjestelmä öljylämmityksen rinnalla öljyn hinnankehityksen ollessa 3 %. Suuremmalla öljyn hinnankehityksellä maalämpöpumppujärjestelmästä voi tulla kannattavampi 24 vuodessa.
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Kuvio 5. Kumulatiiviset vuosittaiset säästöt
Taulukosta 5. nähdään, että aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmillä on pitkät takaisinmaksuajat.
Aurinkosähköjärjestelmän tapauksessa tämä johtuu siitä, että kohteen sähköenergiaa ei käytetä lämmitykseen muussa tapauksessa kuin terassin sähköpatterissa. Optimaalinen sähköjärjestelmä mitoitettiin kesäajan sähkönkulutuksen mukaisesti ja kesällä sähköenergiantarve on kulutustietojen mukaisesti pienimmillään. Jos aurinkosähköjärjestelmän yhdistäisi lämpöpumppujärjestelmän rinnalle, saatava hyöty kasvaisi, koska sähköenergiantarvekin kasvaa. Esimerkiksi maalämpöpumppujärjestelmä,
jolla korvataan öljylämmitys, lämmitettäisiin kesäaikana lämmin vesi, voitaisiin tähän kuluva sähköenergia tuottaa aurinkopaneeleiden avulla. Tällöin mitoitettaisiin suurempi aurinkosähköjärjestelmä.
Aurinkosähköjärjestelmä yhdistettynä lämpöpumppujärjestelmään on investointikustannuksiltaan
suurempi kuin aurinkolämpöjärjestelmä, mutta saavutettavat säästöt ovat suuremmat ja takaisinmaksuaika lyhyempi. Aurinkolämpöjärjestelmällä kyetään tuottamaan kesäajan lämmöntarpeesta suurin
osa. Talviajalle energiantuottoa ei ole, sillä auringosta saatava lämpö vähäisempää talvella ja tämän
kokoisella järjestelmällä suurempaan tuottoon ei kyetä. Suuremmalla järjestelmällä olisi suurempi
tuotto, mutta talviaikana tuotto olisi suuremmallakin järjestelmällä vähäistä ja investointikustannukset nousisivat, joten kohteeseen ei suurempaa järjestelmää ole kannattavaa asentaa.
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Liitteet
Liite 1. Investointi- ja takaisinmaksuajan arvio laskennallisten kulutusten mukaan (sähköpatteri huomioitu)
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Liite 2. Kumulatiiviset vuosittaiset säästöt laskennallisten kulutusten mukaan
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