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Miten 
lämpöpumppu 
toimii?

Kompressorit on-off tai 
inverter -malleja
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Lämpöpumpputyypit



Maalämpöpumppu
MLP

• Lämpöä kerätään maaperästä, 
kalliosta tai vedestä

• Kaivoissa kiertää 
lämmönkeruuneste, jolla haalea vesi 
tuodaan lämpöpumpulle

• Lämpöpumppu hyödyntää 
keruunesteen lämpöä ja nostaa 
kompressorin avulla lämpötilan 
lämmitysverkoston tai 
käyttövesiverkoston 
hyödynnettäväksi

• Noin 2/3 lämmitysenergiasta 
ilmaisenergiaa maasta ja noin 1/3 
sähköä

• Lähtökohtaisesti paras hyötysuhde 
ja kannattavuus, kun 
lämmitysverkoston tarvitsema 
menoveden lämpötila on 
mahdollisimman alhainen ympäri 
vuoden



Ulkoilma-
vesilämpöpumppu 
UVLP

• Lämpö kerätään ulkoilmasta ja siirretään 
vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään

• Hyötysuhde laskee kovilla pakkasilla, joten 
vaatii rinnalleen toisen lämmönlähteen 
kylmimpiä säitä varten. Usein 
varajärjestelmänä toimivat lämpöpumpun 
omat sähkövastukset

• Käytetty enemmän pienissä kohteissa, 
mutta käyttö taloyhtiöissä ja isommissa 
kohteissa on lisääntynyt huomattavasti 
tekniikan kehittymisen myötä

• Noin 50-60 % vuotuisesta lämmöstä 
ilmasta, loput muista lähteistä



Poistoilmalämpöpumppu 
PILP

• Ottaa lämmitysenergiaa talosta 
poistettavasta ilmasta eli vaatii koneellisen 
poistoilmanvaihdon

• Tarvitsee rinnalleen toisen lämmönlähteen, 
joka voi olla kaukolämpö, maalämpö, sähkö 
jne.

• Saatava lämmönmäärä riippuu poistettavan 
ilman lämpötilasta sekä ilmavirran määrästä

• Paras hyötysuhde korkeissa rakennuksissa, 
missä on paljon huoneistoja yhden 
poistoilmakanavan yhteydessä

• Kattaa yleensä noin 30-40 % rakennuksen 
vuotuisesta lämmöntarpeesta



Ilmalämpöpumppu 
ILP

• Siirtää lämpöä ulkoilmasta sisäilmaan

• Tarvitsee rinnalleen toisen 
lämmönlähteen kylmimpien säiden 
varalle sekä lämpimän käyttöveden 
lämmittämiseen

• Käytetään usein kuivan 
sähkölämmityksen kanssa 
omakotitaloissa

• Hyödynnetään usein myös viilennyksessä

• Keskimäärin noin 20-30 % vuotuinen 
lämmönsäästö kuivan sähkölämmityksen 
kohteissa
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Mitkä ihmeen COP ja SCOP?

COP

• Pumpun lämpökerroin kertoo 
hyötysuhteen 
standardiolosuhteissa 
(yleensä +7-astetta)

• Esim. COP 4 tarkoittaa, että 1 
kWh sähköä tuottaa 4 kWh 
lämpöä

• Ei kovin kuvaava luku Suomen 
oloihin

SCOP

• Pumpun vuosihyötysuhde

• Kuvaavampi luku Suomen 
oloihin

• Yhteisten laitekohtaisten 
standardien asettamien 
kuitenkin vaikeaa, koska 
laitteiden 
vuosihyötysuhteisiin 
vaikuttavat niin monet 
seikat



Huomioita ennen
hankintaa



Huomioita ennen hankintaa (1/2)

• Energiankulutus ja kustannukset

• Energian hinta / hinnan kehitys

• Investoinnin suuruus, tukimahdollisuudet

• Rahan hinta

• Vastikevaikutukset

• Takaisinmaksuaika ja muut mittarit

• Tilan tarve

• Tontti ja lupa-asiat



Huomioita ennen hankintaa (2/2)

• Vanhan järjestelmän kunto ja korjauskustannukset

• Jääkö vanha rinnalle

• Huoltovapaus / huollon tarve

• Lämmitysverkoston lämpötilatasot

• Mahdolliset energiatehokkuustoimet ennen 
lämmitysremonttia

• Sulakekoko, perusmaksun suuruus ja päävirtakaapeli



Muistilista ennen 
lämpöpumppuhanketta

1. Selvitä vanhan lämmitysjärjestelmän ikä ja kunto?

2. Selvitä tulevat lämmitystarpeeseen vaikuttavat remontit?

3. Pyri saamaan lämmitysverkoston menovesi 
mahdollisimman alas energiatehokkuustoimin

4. Pyri saamaan lämpimän käyttöveden kulutus alas 
energiatehokkuustoimin

5. Teetä tasapuolinen laskenta kaikkien eri mahdollisuuksien 
kannattavuudesta ja vastikevaikutuksista riittävän pitkällä 
elinkaarella 

6. Vertaile vaihtoehtoja siten, että osakkaat ymmärtävät 
oikeasti, mistä on kyse

7. Käynnistä hankesuunnittelu




